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Fontänhuset Båstad erbjuder medlemskap till
människor som har eller har haft psykisk ohälsa.
Vi bedriver arbetsinriktad verksamhet där
alla deltar med sina resurser efter bästa förmåga.
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Fontänhusets ideologi bygger på att varje människa är en resurs som vill och kan påverka sin situation och omgivning. Grundtanken är gemenskap
och delaktighet och man är alltid välkommen och
behövd.

Kontakta oss:
Fontänhuset Båstad
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Redax
Hej på er
Nu är våren verkligen på gång och vi hälsar den hjärtligt välkommen. Sol och värme är välgörande för både kropp och sinne. I detta nummer kan du även läsa och få tips om andra stärkande
aktiviteter då temat är hälsa och träning. Fontänhuset har även i år avtal med Hälsostudion i
Båstad där medlemmar och anställda kan träna till mycket förmånliga villkor. Vi har även lunchpromenader och andra aktiviteter när det gäller friskvård.
I år kommer Fontänhuset även erbjuda ett antal olika sociala aktiviteter på kvällstid. Sedan tidigare har vi haft aktiviteter varje onsdag under juli månad, nu kommer vi även ha en aktivitet i
månaden under resten av året. (Program finns på föregående sida). Syftet med dessa aktiviteter är
att ytterligare stärka gemenskapen samtidigt som man kan få prova på lite olika saker.
På tal om att prova och lära sig nya saker så håller ett gäng här på huset att totalrenovera kontors-/
redaxrummet, det slipas, skrapas, snickras och målas i en rasande takt och resultatet ser ut att bli
jättefint och fräscht.
Kom nu ihåg att njuta av våren!

Jenny Hultkvist
I februari 2015 fick Fontänhuset i Båstad besök av Jenny Hultkvist, doktorand på Lunds universitet. Jenny skriver
en avhandling om verksamheten på Fontänhusen i jämförelse med dagliga verksamheter som drivs av kommunen.
Jenny har intervjuat 57 personer från Fontänhuset och 128 från kommunens dagliga verksamhet vid två olika tillfällen. Frågor som ställts har bl a handlat om hälsa/ohälsa och socialt sammanhang . Man har också jämfört medlemmarnas känsla av att kunna påverka sin situation. Samtliga parametrar har utfallit till Fontänhusets fördel och man
kan se att medlemmarna har hög motivation – förmodligen som resultat av detta.
Det man kommit fram till som är viktigt är framförallt att man har meningsfulla arbetsuppgifter, att arbetsuppgifterna
är flexibla och att man själv kan påverka sin situation.
Att Fontänhusen är positivt för hälsan har man också kunnat konstatera. Som exempel kan nämnas att 80% av psykossjuka tillfrisknar – en del utan medicin.
2017 kommer Jenny att vara klar med sin avhandling. Vi önskar henne lycka till och ser med spänning fram emot att
ta del av resultatet.
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Mobiler och surfplattor skadar både psykiskt och fysiskt på människor.
190 forskare går idag ut och varnar världen för mobiler och surfplattor – Tekniken dödar oss i förtid.
Idag vädjar 190 forskare direkt i FN och WHO om hälsoriskerna med strålningen från mobiltelefoner, surfplattor,
basstationer och WiFi – utrustning. Dr Martin Blank från Columbia Universitet i USA med sina kollegor
konfronterar därmed telekomindustrin med ett tydligt budskap. Forskarna hävdar att allmänheten måste skyddas och
sjukvårdspersonal informeras om riskerna.
Den internationella samlingen av forskare som gått samman i denna appell till FN och WHO på svenska, PDF kräver
nu bland annat att:
*
*

barn och gravida kvinnor ska skyddas,
allmänheten informeras och vårdpersonal utbildas
om hälsoriskerna med elektromagnetiska fält,
* regeringar finansierar utbildning och forskning om
elektromagnetiska fält och hälsa som ska vara
oberoende av industrin och att
* lågstrålande områden, ”vita – zoner ” bör inrättas.

Vad kan vi göra själva i vårt eget hushåll för att minska strålningen och få bättre sömn är att se till att dina barn
stänger av surfplattan efter användning. Och du som vuxen bör stänga av din mobiltelefon och ta fram din gamla
väckarklocka istället!
Mona Nilson som är ordförande på Strålskyddsstiftelsen höll ett uppskattat föredrag på
Riksdagen dit hon blivit inbjuden av två riksdagsledamöter för att berätta om riskerna med elektromagnetiska fält.
Hon instämmer med Martin Blank att industrin fått bestämma riktlinjerna alldeles för länge. De gränsvärden för
strålning som finns är inte anpassade för människor utan istället för att tekniken ska fungera optimalt, säger hon till
News Voice.
text:
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André Ström
foto: Nina Bursell
ta buss/bil osv.

På Hälsostudion i Båstad är alla välkomna oavsett ålder
eller form. Snittåldern är 47 år varav den yngste respektive
äldsta på gymmet är 11 och 88 år. Man respekterar att alla
är olika här och att alla ska bemötas med samma värde.

Några regler som gäller på Hälsostudion i Båstad är att
man ska vara klädd för att träna, ha inneskor, inte vila onödigt länge på en maskin så man uppehåller den för andra,
att lägga tillbaka vikter och redskap du använder, träna på
ett säkert vis och inte utsätta dig själv, andra eller utrustningen för onödig fara, att be personalen om hjälp vid tvivel om saker och ting.

Vad kan träning ge dig?
Så lite som 20 minuters träning gör att din hjärna får ökade
hormoner utav serotonin vilket gör dig gladare och piggare. Det behövs inte mer än 20 minuters träning tre gånger
i veckan får att vår kropp ska få en bättre hälsa. Stressrelaterade sjukdomar som psykisk utmattning, depression,
ångest och minnes- och koncentrationssvårigheter har blivit vanligare samtidigt som forskning visar på att träning
är en bra behandling mot dessa åkommor. Viktigt är även
att tänka på att få ordentlig sömn då det är då kroppen återhämtar sig och bygger upp sig efter träningen.

Då fysisk och psykisk hälsa går hand i hand med varandra
har vi under senare år arbetat med att införa tydligare rutiner och tankesätt kring friskvård. Det är viktigt att behålla
det engagemang som nu finns i huset och kontinuerligt utveckla det vidare.
Under hela 2014 och 2015 hade vi gymträning, så är även
planen för 2016. I ett samarbete med Hälsostudion i Båstad har vi gymkort som fungerar väl med vår verksamhet.
Hälsostudion stöttar oss även i instruktioner, motivering
och föreläsning. Lunchpromenader hålls frekvent och friluftsdagar och annan friskvård planeras in kontinuerligt.
Salladsbordet är välfyllt och frukten är mer framträdande
i val av mellanmål.

Några tips för att underlätta träningen är att träna tillsammans med andra. Skaffa ett skräddarsytt program av en
personlig tränare som ger smidigare och behagligare pass
om man är rädd för att göra fel. Att utföra vardagsmotion,
det kan röra sig om att parkera bilen långt bort på parkeringen när man ska handla så att man får gå en bit, ta
trapporna istället för hissen, cykla eller gå istället för att

Beach 2016

motiverar vårt glada gäng
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Fountain House/Clubhouse International har tilldelats Conrad N. Hilton Humanitarian Prize! Hiltonprisets
internationella jury har valt en global organisation vars innovativa klubbhusprogram hjälper människor som
lever med psykisk ohälsa att leva produktiva liv.
I NEW YORK CITY – Juli 2014 – överlämnades priset till Fountain House NY och Clubhouse International
med motiveringen:
En banbrytande organisation som har skapat en framgångsrik modell för att hjälpa människor som lider av
psykisk ohälsa att återta makten i sina liv och inse sin potential genom arbete och genom stödet från en vårdande
gemenskap, har blivit utvald att motta Conrad N. Hilton Humanitarian Prize på 1,5 miljoner dollar.
Conrad N. Hilton organisationen presenterar detta årliga pris, världens största humanitära pris, till
en organisation som har utfört ett exceptionellt arbete för att lindra mänskligt lidande. En oberoende
internationell jury gör det slutliga urvalet.

Vad är Hilton Foundation?
Conrad N. Hilton Foundation bildades 1944 av den internationella affärspionjären Conrad N. Hilton, som grundade
Hilton Hotels och lämnade efter sig en förmögenhet till att hjälpa världens missgynnade och sårbara människor.
Stiftelsens bedriver i nuläget strategiska initiativ inom sex prioriterade områden: tillhandahålla säkert vatten, få slut
på hemlösheten, förebygga drogmissbruk, hjälpa barn som påverkas av HIV och AIDS, stödja övergång i fosterhem,
och förlänga Katolska systrars stöd. Från starten har stiftelsen delat ut mer än en biljon dollar i bidrag. Stiftelsens
nuvarande tillgångar är värda ungefär 2,4 biljoner.

Fontänhusmodellen
Omkring 450 miljoner människor i världen lider av psykisk ohälsa och beteendestörningar, enligt
Världshälsoorganisationen.
Enligt nationella alliansen i USA utvecklar en av fyra personer någon form av psykisk ohälsa under sitt liv, de flesta i
unga år. Psykisk ohälsa är orsaken till 90 procent av nästan 1 miljon självmord som sker i världen varje år.
”Problemet är förbluffande i dess skala och globala påverkan, med betydande återverkningar som negativt påverkar
miljoner av familjer och hela samhällen,” säger Steven M. Hilton, ordförande i Conrad N. Hilton Foundation.
”Psykisk ohälsa är ett problem som berör signifikanta områden som Hilton Foundation har arbetat inom i flera år,
som t ex hemlöshet och drogmissbruk. Fontänhusens program för sociala relationer och meningsfullt arbete har
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bokstavligen räddat tusentals liv över de senaste 66 åren. Deras program är en ledstjärna av hopp för dem som lever
av psykisk ohälsa och som är alltför ofta är dömda till ett liv med hemlöshet, fängelse, social stigma och isolering.”
Idag påverkar Fontänhusen fler än 100.000 människor vilka deltar i 340 klubbhus i 32 länder. Konceptet med
medlemskap förstärker varje aspekt i gemenskapen. Klubbhusmedlemmar delar ägandeskap och ansvar för deras
klubbhus, med start i den arbetsinriktade dagen, vilken ger struktur i deras liv. Man driver klubbhuset tillsammans
genom att utföra arbetsuppgifter sida-vid-sida med personalen.
”Jag har blivit rörd av det faktum att Fontänhusen målmedvetet är beroende av människor med psykisk ohälsa för
den dagliga och framtida driften, från att svara i telefon till att lägga upp och genomföra program och tjänstgöra
i styrelsen”, sa Glenn Close, som jobbat som volontär på Fontänhuset New York och som nyligen nominerade i
organisationen för Hiltonpriset. ”Delat ansvar bygger upp självkänslan och motverkar stigma och isolering, vilket
så ofta förföljer personer med psykisk ohälsa.” Close, inspirerades av vad hon lärt sig på Fontänhuset, och skapade
samt lanserade tillsammans med dem och andra viktiga organisationer som arbetar med psykisk ohälsa, en egen antistigma kampanj - BringChange2Mind.
”Det är med stor tacksamhet som Fountain House/Clubhouse International accepterar Hilton Humanitarian Prize,”
sa Kenneth Dudek, Chef på Fountain House NY. “Genom detta priset erkänner, the Hilton Foundation och dess
internationella jurymedlemmar psykisk ohälsa som en global mänsklig kris och erkänner Fountain house/Clubhouse
international som ett evidensbaserat sätt att stärka människor med psykisk ohälsa runt om i världen. Priset tillhör
alla de modiga och hårt arbetande personer som är anknytna till ett fontänhus.”
Oberoende studier har visat att i jämförelse med personer med psykisk ohälsa som deltar i andra program, så
rapporteras att klubbhusmedlemmar återhämtas och mår bättre, arbetar längre och tjänar mer, symptom minskar och
självkänsla och livskvalitet förbättras efter sex månader, samtidigt som inläggning på psykiatrisk klinik minskar och
även annan vård och social service.
Modellen är även kostnadseffektiv. En två-veckors inläggning på ett sjukhus i New York kostar ungefär 28.000 dollar.
För denna summa kan Fountain house NY ge medlemmen boende i ett helt år, plus ge tillgång till samhällstjänster,
vård, utbildning, anställning och socialt stöd.

Fontänhusmodellen växer fram
Fountain House/Clubhouse International startade på tidigt 40-tal i Rockland State Hospital i Orangeburg, New York.
Sju patienter bildade en självhjälpsgrupp som träffades i ett av rummen på sjukhuset för att förbereda dem själva för
att bli utskrivna från sjukhuset och hur de skulle hantera utmaningarna som att finna boende, jobb, hantera relationer
och oundvikliga skov. Snart efter de blivit utskrivna började de träffas på trappan utanför New Yorks bibliotek, för att
återskapa klubbhusupplevelsen i tron att det skulle bevara deras återhämtning, tillhandahålla verbalt stödsystem, som
framförallt skulle leda till att samhällets bild av personer med psykisk ohälsa förändrades.
De kallade sig ”Vi är inte ensamma-sällskapet” som senare döptes om till Fontänhuset 1948, på grund av att huset där
de träffades hade en fontän i trädgården.
Desto fler som hörde om Fontänhuset och hur det gynnade dess medlemmar, desto fler samhällen och länder startade
upp nya fontänhus. Fountain House NY identifierade behovet av en central och global källa för att säkra att modellen
genomfördes korrekt i nya fontänhus och bildade därför Clubhouse International 1994, som skulle ackreditera att
husen jobbade enligt de internationella riktlinjerna.
”Fontänhusens arbete har aldrig varigt mer aktuellt i vår värld, som vi sorgligt nog ser i rubrikerna, säger Hilton.
”Deras arbete demonstrerar att vi kan förhindra att personer med psykiska funktionshinder hamnar i isolering
och stigma och istället omfamna dem som produktiva självständiga personer med talang och bidrag som är viktiga
för vårt samhälle.”

								

översatt och bearbetad av
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löpningen ska man ha känslan av att man nästan faller framåt i
varje steg.

Friskvård Fontänhuset 2016

Det sägs att upp till 85 procent av alla som löper skadar
sig varje år på olika sätt och kan nästan alltid härledas till
tekniken. För det första så innebär längre steg inte snabbare
löpning, utan tvärtom bara mer belastning och därmed ökad
skaderisk. För att börja från grunden och hitta tekniken som
passar dig, är runt 180 steg i minuten eller en bit över ganska
lagom takt att komma upp i. Om man räknar hur många gånger
man sätter ner ena foten under en minut och multiplicerar med
två, så får man fram sin stegfrekvens. Skulle du räkna till färre
kan du alltid sätta i fötterna snabbare och ta kortare steg för att
hamna rätt. Tänkt också på följande: sträck på ryggen, skjut
ut bröstet och pressa bak ditt axelparti något. Försök även att
behålla lugnet i kroppen så gott det går. I början kan det kännas
lite konstigt, men efter ett tag vänjer du kroppen på den nya
hållningen.

Det perfekta löpsteget tar upp något som löpare på alla nivåer
verkar ha glömt – hur snabbt du springer beror lika mycket
på löptekniken som på konditionen. Thomas Beckmann är
journalist och specialiserad på träning, hälsa och psykologi.
Han skriver för tidningar som Runner’s World, I Form
och Modern psykologi. Han är utbildad idrottslärare och
friidrottstränare och har tidigare tävlat som sprinterlöpare på
elitnivå.
Det perfekta löpsteget är den första boken som tar ett
helhetsgrepp på löpning och kommunicerar det till alla
ambitiösa löpare. Du får hela bilden av vad löpning går ut på,
bortom de gängse (konditions-) ramarna och lär dig springa
mer effektivt – en handbok för dig som vill något mer med din
löpning: att bli snabbare, slippa skador och må bättre.

Skor – lätta eller dämpade?
När det gäller vad du har på fötterna, finns det två sätt att tänka
på menar löpcoachen Markus Stålbom i en intervju.
– Tunna och lätta skor ger bästa möjliga förutsättningar för att
få in rätt löpteknik. Samtidigt skyddar de sämre om man gör
fel. Så om du inte har lust eller ork att förbättra din teknik,
bör du i stället satsa på en väl uppbyggd och dämpad sko –
alltså en typisk ”löparsko”, som de säljer i butikerna. Viktigt
att veta är att en löparsko aldrig kan minska belastningen på
kroppen i samma utsträckning som förbättrad teknik. Min
rekommendation är självklart att skaffa en bra löpteknik vilket
är bättre än någon sko i världen för att minska belastningar och
för att hålla sig skadefri.
Snabbtips
· Blicken framåt.
· Sträck på ryggen.
· Brösta upp dig en aning.
· Pressa bak axelpartiet något.
· Slappna av så gott du kan.

I bokens praktiska del finns ett stort antal övningar som
kommer att göra dig till en bättre löpare. Med en ny dimension
i löpningen kan du rita om kartan för vad som är möjligt.
Boken startar i teori, först med en beskrivning av löpekonomi
och varför löptekniken är så avgörande för hur långt och fort
du klarar av att springa. I andra kapitlet tittar vi på helheten när
det gäller löpträning: kondition, styrka och teknik och i kapitel
tre ges en fördjupning i vad teknikträning är och vad som
krävs för att den ska fungera. Den teoretiska delen avslutas
med en detaljerad förklaring av löpsteget. Om du ska förändra
din löpteknik måste du ju förstå vad det är som gör löpningen
effektiv.
Löpning är fortfarande enbart konditionsträning för de allra
flesta, men när fler upptäcker vad som händer när man tränar
hela sin löpförmåga kommer bilden av löpning att förändras.
Du springer inte fortare för att du tar i mer – snabbare löpning
är resultatet av att du rör dig på rätt sätt. Allt börjar i löpsteget,
för med en bättre teknik blir du inte bara snabbare, du minskar
också skaderisken samt får en mycket skönare löpupplevelse.

Naturligtvis har konditionen betydelse för hur bra löpare du
är, men den talar bara om hur mycket syre du kan ta upp. Lika
viktigt för din kapacitet är hur mycket syre du förbrukar – din
löpekonomi. Den förmågan förbättrar du inte med ensidig
konditionsträning.

Många löpare skulle vinna oerhört mycket om de var lika noga
med sitt träningsupplägg som de är med prylarna. Skor och
annan löputrustning har nämligen en väldigt liten betydelse för
hur fort du springer och kan aldrig kompensera ett ineffektivt
löpsteg. Om du vill bli en bättre löpare är det träningen det
hänger på, ändå är det få som tagit till sig den forskning som
finns när det gäller löpning och därför är det få som tränar
hela sin löpförmåga. De allra flesta kör på som man gjorde
redan för 20-30 år sedan eller som ens föräldrar gjorde på
70-talet med alltför stort fokus på konditionsträning. Löpning
är en förmåga som går att lära in precis som så många andra
förmågor. Det är mycket roligare att spela tennis om man först
lärt sig att träffa bollen riktigt. Likadant är det med löpning –
när du lär dig en effektiv teknik ger löpningen så mycket mer.

Bland elitlöpare är det till och med så att förmågan att
springa energisnålt är mer utslagsgivande än konditionen. Ett
stort antal studier visar att kenyanska löpare inte har högre
syreupptagning (VO2-max) än konkurrenter från andra delar
av världen. Däremot har de en mycket bättre löpekonomi
och där ligger förklaringen till att östafrikanska löpare, och
då i synnerhet de som kommer från Kenya, har dominerat
långdistanslöpningen ända sedan 1980-talet.
Tack vare ett mer ekonomiskt löpsteg springer de lika snabbt
men med lägre syreförbrukning än andra löpare, vilket är helt
avgörande för uthålligheten. Det innebär att kenyanska löpare
inte drar på sig samma mängd mjölksyra och därför kan hålla
ett högre tempo under längre tid.

Löpningen och de där härliga löpstegen under träningen.
Känner du igen känslan när allt bara flyter på? För många
av oss händer det inte precis varje gång när man är ute på en
runda, men det finns hopp för oss alla. En förbättrad löpteknik
ger dig garanterat ett effektivare löpsteg och en högre fart i din
löpning. Du spar dessutom energi och orkar springa längre. I
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Löpekonomin kan variera med upp till 30 procent hos löpare
med lika god kondition, och med det i åtanke är det lätt att
förstå vilken enorm betydelse den har för prestationen. Det
motsvarar en skillnad på minst 60-90 sekunder i kilometertid
eller 25-30 minuter på en halvmaraton. På elitnivå är
variationen lägre, 10-15 procent. Att skillnaden är mindre i den
gruppen beror på att alla där redan springer hyfsat energisnålt,
annars skulle de inte vara elitlöpare.

Ett konkret exempel: Föreställ dig att du står med sträckta
ben och med en tung skivstång på axlarna. Trots belastningen
orkar du antagligen böja lite på benen utan att tappa stången.
Däremot blir det betydligt jobbigare att från det böjda läget
sträcka på benen igen. Det beror på att sträckmusklerna
på lårets framsida är mycket starkare när de arbetar
uppbromsande på nedvägen än när de drar ihop sig för att
utveckla kraft på vägen upp.

Din löpteknik går att träna upp precis som konditionen.
Orsaken till att inte fler ägnar sig åt den delen är antagligen att
man inte vet vilken stor roll energiförbrukningen spelar och
hur lätt det faktiskt är att påverka den. Forskning visar att en
god löpekonomi utmärks av att
- kroppens tyngdpunkt rör sig minimalt uppåt-nedåt
- knäet är spetsigt när benet pendlar framåt
- landningen i marken sker på främre delen av foten
- löparen trycker sig framåt i stället för att dra sig fram
- rörligheten är stor i höften
- musklerna är elastiska
- kroppshållningen är upprätt
- stabiliserande muskler på bålen är starka.

Du kan enkelt bli starkare i musklarnas inbromsande fas om du
ändrar rytmen när du tränar styrka. I stället för att köra situps,
benböj och andra dynamiska övningar på vanligt vis med
arbete upp och vila på nedvägen så byter du mellan serierna:
varannan gång går du snabbt upp och vänder sedan långsamt
nedåt. Då tränas musklerna excentriskt och blir upp till 40
procent starkare.

Gemensant för allt på listan är dels att de har med löpteknik att
göra, dels att det är sådant du kan påverka med träning. Om du
vill förbättra din löpekonomi så är det löpteknik du ska träna.
Löpteknik är medlet och löpekonomi är målet

Definitionen av en bra löpteknik är att
energiförbrukningen är lägsta tänkbara. Haile
Gebrselassie, av många ansedd som tidernas bäste
långlöpare, är berömd för effektiva teknik och hans
löpsteg uppfyller naturligtvis samtliga kriterier på listan
ovan. Ett helt perfekt löpsteg är ouppnåeligt för de allra
flesta men ju mer man närmar sig Gebrselassies sätt att
springa desto mer ekonomisk blir löpningen. Du får en
lägre energiförbrukning och springer snabbare.
Har du hört talas om excentriska rörelser eller muskelns
elasticitet? Båda begreppen handlar om hur man kan utvinna
mer energi ur muskler genom att träna och springa smartare.
För långlöpare finns det mycket att hämta här och det är en
viktig förklaring till det kenyanska löpundret.
När du springer skiftar musklerna mellan två faser i varje
löpsteg: arbete och inaktivitet. När muskeln är inaktiv dras den
isär och när den arbetar drar den ihop sig för att utveckla kraft.
Muskeln fungerar som ett gummiband: det krävs en yttre kraft
för att dra isär den medan den däremot drar ihop sig av egen
kraft. Ett exempel är när hälsenan och vadmuskeln dras isär
som en följd av att fotleden böjs i landningen varefter de sedan
drar ihop sig och skapar kraft i frånskjutet.
När muskler tvingas isär är de inte passiva utan reagerar
genom att försöka bromsa kraften som vill sträcka ut dem.
Det inbromsande arbetet kallas excentriskt och är mycket
betydelsefullt i löpning. Forskning visar att muskler utvecklar
betydligt mer kraft när de arbetar med att bromsa yttre krafter
jämfört med när de drar ihop sig av egen kraft. Skillnaden kan
vara upp till 40 procent.

text:
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Lars Sjöberg

En blivande socionoms tankar
I december hade jag turen att få tillbringa min fältstudievecka på fontänhuset i Båstad. Jag läser till socionom
vid Lunds universitet och den veckan skulle ge mig en
inblick i verksamheten som jag därefter skulle delge
till resterande av klassen. Fontänhuset frågade även om
jag kunde skriva några rader i tidningen och jag valde att skriva om mina upplevelser av verksamheten.
Det jag kommer minnas mest från min vecka är gemenskapen, glädjen och värmen som fanns i huset. Alla var
önskade och behövda där, ingen lämnades utanför. Alla
möttes av samma glädje när dem steg in genom dörren
och alla brydde sig om varandra. Jag som helt utomstående hade aldrig trott att jag skulle bli så varmt välkomnad
som jag blev. Jag kände mig som en del av fontänhuset
när jag lämnade, vilket är otroligt efter endast en vecka.
Så många underbara skratt och samtal som jag alltid kommer ha med mig och minnas. Denna gemenskap och värme som fontänhuset har byggt upp är ovärderlig och unik.

Vad är psykisk ohälsa?
På senare tid har man börjat prata mer om psykisk ohälsa. Allt fler har börjat drabbas av någon form av psykisk
ohälsa. Orsaker till en psykisk ohälsa kan vara allt mellan
himmel och jord. Vissa orsaker kan man själv ändra för att
undvika en eventuell psykisk sjukdom och andra går inte.
Ett hälsosamt liv som kombineras av bra kost och motion är det bästa man kan göra för att undvika en psykisk
ohälsa som t.ex. utbrändhet. Traumatiska upplevelser från
krig, mobbing, våldtäkt, våld är däremot svårare att motarbeta eftersom det är händelser som man inte var beredd
på som orsakar trauman.

Det var även en väldigt lärorik vecka där jag både lärde
mig mycket om fontänhus och om människor. Alla kan
bidra med något och det den inte klarar hjälps man åt med.
En medlem sa till mig att på ett fontänhus känner man sig
inte sjuk för ingen ser en så. Detta är något jag alltid kommer minnas och ta med mig i kommande yrke, vikten i att
bli sedd som människa istället för patient. I läroböcker och
på föreläsningar framställs fontänhus fel enligt mig. Det
nämns inget om gemenskapen och allt jobb medlemmarna gör för att driva fontänhuset. Vilket är synd för det är
en viktig del av fontänhuset och något jag kommer kämpa med att ändra genom att berätta om mina upplevelser.

Generellt är det svårt att säga hur mycket varje individ
kan drabbas av psykisk ohälsa. Detta eftersom hjärnan är
det mest avancerade organ i kroppen. En av de vanligaste
orsakerna som gör att vi människor ”går in i väggen” är
stress. Barnen ska hämtas, maten ska lagas, ungarna ska
till träning, man ska till styrelsemöte o.s.v. För att hinna
med allt detta så stressar man. Själva stressen i sig är inte
farligt, men att inte kunna återhämta sig efter att ha blivit
utsatt för stress är det farliga. Detta insåg jag när tempot
i mitt liv blev långsammare jämfört med före utbrändheten. Vi springer och stressar oss alldeles för mycket för att
lyckas i livet. Men det är viktigt att komma ihåg att hälsan
inte är en självklarhet. Utan hälsa kan man inte stå på ben.
Kan man inte stå på benen kan man inte heller njuta av
livet. Lagom stress är bra men om det går överstyr och blir
kronisk så ligger man illa till.

Avslutningsvis vill jag säga att medlemmarna och handledarna ska vara väldigt stolta över verksamheten, den är
fantastisk. Och även tacka dem otroligt mycket för all lärdom jag fick den veckan.
text: emelie

Efter min utbrändhet har jag dock börjat få bättre insikt
om världen. Allt som sker runt omkring oss är ungefär
som ett skådespel. Det är dags att vakna från den onda
dvalan gott folk. Glöm pengar, karriär och egoismen för
engångsskull. Tänk på kärlek, omtanke och altruism (motsatsen till egoism). Jag lovar er, den dagen ni börjar tänka
mer på varandra, älskar varandra och blir altruister, den
dagen kommer ni att vara som lyckligast, oavsett vad ni
har för omständigheter. 		
text: Bjärepågen
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Att man får vara sig själv till 100%.
Här är inga stängda dörrar, alla får vara med på allt. Ingen
blir utanför.
Alla borde få vara med om detta som vi har fått vara med
om här för man känner sig som en familj. Spelar ingen roll
om du är 18 eller 80 alla är med. Och så är det verkligen,
här är folk från alla åldrar mellan 18-80.
Här har man rätt till att ha dåliga dagar, man behöver inte
dölja det och se glad ut som på andra arbetsplatser, för
här vet alla hur det är att kampas med sitt inre, vilket vi
alla gör ibland. Här är allt frivilligt, det finns inga måsten
eller tvång. Men alla medlemmar behövs för att få huset
att gå runt. Och därför ses det som ett ansvar att delta i den
arbetsinriktade dagen när man kan och vill, det krävs inte
mycket arbete, men lite kan göra stor skillnad här.
Vi tycker att fler borde informeras om Fontänhuset, för att
många medlemmar tycker att huset är en bra plats att söka
sig till om man känner sig ensam. Ingen dag här i huset är
den andra lik, det är det som är den stora charmen.
Vår praktik börjar lida mot sitt slut, vilket är väldigt sorgligt. Vi kommer sakna så alla här på huset jättemycket.
Vi har delat många skratt tillsammans och i fortsättningen
när vi tänker på Fontänhuset så kommer vi att ha ett varsitt
leende på våra läppar.
Vi kommer avsluta denna praktiken med mycket mer kun-

Fem underbara veckor på ”Huset”
Hej! Vi är två tjejer som heter Sandra & Erica. Vi går sista terminen på vård- & omsorgsprogrammet på Sannarpsgymnasiet i Halmstad. Vi har haft fem veckors praktik
här på Fontänhuset i Båstad och vi tänkte berätta om våra
tankar och upplevelser kring huset. Det började med att
skolan valde ut en praktikplats åt oss, men vi hade aldrig
hört talas om Fontänhuset så vi blev väldigt nervösa och
visste inte riktigt vad vi skulle vänta oss. Vi fick inte så
mycket information utav skolan om vad det var för sorts

Erika

hus mer än att det var ett klubbhus. Men vi undrade mycket om vilken sorts psykisk ohälsa har man på huset? Vad
är ens uppgift som personal och elev när man kommer hit?
När vi väl kom fram första praktikdagen så pirrade det rejält i magen, men vi fick ett gott bemötande redan när vi
kom in. Och frågorna som vi undrade över fick vi svar
på direkt. Det låg liksom i luften när man kom in att alla
har en sån otroligt god gemenskap. Vi var lite förvirrade
på vad vi skulle göra eftersom att allt var nytt, men både
handledare och medlemmar tog emot oss med öppna armar
och ville visa oss hur man gjorde i de olika teamen. Man
kände sig välkommen från första stunden och man var
en i gänget direkt och det tycker vi var en väldigt positiv
överraskning då vi båda aldrig upplevt sånt välkomnande
på någon praktik tidigare. Alla känner sig välbehövda och
stöttar varandra i den arbetsinriktade dagen.
I skolan arbetar vi mycket med diagnoser och hur man bemöter de olika personerna. Vi fokuserar mest på det sjuka och inte det friska. Här på fontänhuset så är det helt
tvärtom, man pratar inte om sin diagnos eller något inom
sjukvården (om man inte vill då), vilket är väldigt skönt.
Man blir accepterad för den man är.

Sandra

skap än vad vi hade när vi först kom hit och dela med
den till så många som möjligt så att de som inte har turen
att få komma hit kan ta del av detta ändå. Vi är så glada
att vi fick möjligheten att tillbringa fem underbara veckor här på huset och lära känna alla dessa olika personer
som kommer hit. Till er på huset, tack för att ni välkomnat
oss, låtit oss vara delaktiga och lärt oss så mycket under så
kort tid. Detta är väldigt uppskattat och ni är alla otroliga
människor! :)
11

Summering av Melodifestivalen 2016
I November 2015 presenterades artisterna/grupperna som tävlar i Melodifestivalen 2016. Det
är en spännande blandning av erfarna artister och några debutanter.
Dessa tävlade i den första deltävlingen den 6/2 i Göteborg:
Till final gick: Robin Bengtsson / Constellation Price och Ace Wilder / Don´t Worry.
Till andra chansen gick: Samir & Viktor / Bada nakna och Albin & Mattias Andréasson / Rik.
Dessa tävlade I den andra deltävlingen den 13/2 I Malmö:
Till final gick: David Lindgren / We Are Your Tomorrow och Wiktoria / Save Me.
Till andra chansen gick: Molly Pettersson Hammar / Hunger och Isa / I Will Wait.
Dessa tävlar I den tredje deltävlingen den 20/2 I Norrköping:
Till final gick: Oscar Zia / Human och Lisa Ajax / My Heart Wants Me Dead.
Till andra chansen gick: SaRaha / Kizunguzungu och Boris René / Put Your Love On Me.
Dessa tävlar I den fjärde deltävlingen den 27/2 I Gävle:
Till final gick: Molly Sandén / Youniverse och Frans / If I Were Sorry.
Till andra chansen gick: Dolly Style / Rollercoaster och Panetoz / Håll Om Mig Hårt.
Till final från andra chansen gick: Panetoz, Saraha, Boris René och Samir & Viktor.
Resultat från finalen:
1. Frans – ”If I Were Sorry” (156p)
2. Oscar Zia – ”Human” (132p)
3. Ace Wilder – ”Don’t Worry” (118p)
4. Wiktoria – ”Save Me” (114p)
5. Robin Bengtsson – ”Constellation Prize” (83p)
6. Molly Sandén – ”Youniverse” (76p)
7. Lisa Ajax – ”My Heart Wants Me Dead” (56p)
8. Panetoz – ”Håll om mig hårt” (53p)
9. SaRaha – ”Kizunguzungu” (47p)
10. Boris René – ”Put Your Love on Me” (41p)
11. David Lindgren – ”We are Your Tomorrow” (39p)
12. Samir & Viktor – ”Bada nakna” (31p)
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text:

Anders Nilsson

KALAS FÖR OSS SOM BLEV ÖVER
Jag ska ha ett stort kalas
för alla mina vänner
För alla oss som är lite knas
Ja, för alla som jag känner.
Nån är deppig, någon ler,
Nån är tjock och någon smal,
Någon ser det ingen annan ser,
och en lider av helvetiska kval
Någon är väl helt normal
Någon var nog narkoman
Men ingen har nåt annat val
Våra känslor fört oss samman

TILL MIN BÄSTA VÄN
Klädd i svart och ylle
har jag idag promenerat i blåsten
tillsammans med dig.
Löven virvlade runt i spiraler
och vi var lyckliga
på vår väg från ingenstans till ingenstans.
Du finns ständigt vid min sida
vakar och vaktar över mitt liv
med ditt liv som insats.
sluter upp tätt intill mig vid varje möte
ständigt tyst, hukar du dig ibland
när någon kommer för nära.
Med dig som sällskap vågar jag vandra
vidare

text

& Bilder: Libbe

		

13

TEAM främjar gemenskapen
text:

Mats Cullin
foto: Fontänhuset

Megan

och

John,

från

New York

Vi arbetar numera med en ny struktur där verksamheten är indelad under fyra TEAM. Detta är en modell vi snappat
upp från Fountain House New York under vår utbildning där. En tid efter att vi implementerat detta arbetssätt hade vi
i början av december besök av två konsulter, Megan och John, från New York som hjälpte oss att utvärdera och ge oss
tips och råd om hur vi kan utveckla denna modell ytterligare.
•

Team 1 – har hand om driften av restaurang och café. De har också ansvaret för introduktion av nya medlemmar,
studiebesök, elever/praktikanter och PR verksamhet i form av föreläsningar och övrigt informationsmaterial.

•

Team 2 – sköter olika administrativa uppgifter (kontorsarbete), publicering av tidningen ”Knäppgöken”. Man
har även ansvar för fordon och fastighetsskötsel samt trädgården.

•

Team 3 – har hand den ekonomiska biten med bokföring, löneberäkning mm. Man har även hand om statistiken,
receptionen och friskvård samt sociala aktiviteter.

•

Team 4 – är en plattform för olika projekt. Både korsiktiga och långsiktiga. Bland annat ligger ”Vägar Ut”
(projektet för att få ut medlemmar i studier och arbete) under detta team. De ansvarar även för den digitala informationen

Teamen är bemannade med vars en handledare för att skapa balans och kontinuitet.
Du väljer vilket TEAM du vill tillhöra på det gemensamma enhetsmötet
efter frukosten. Du kan alltid byta TEAM på eftermiddagens enhetsmöte eller dag för dag.
Fördelar med team:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Att ändra dynamiken från att vara målorienterad till att fokusera på ”Jag behöver din hjälp” och uppskattning
(personalen börjar tänka mer på vad medlemmarna behöver än arbetet som ska göras.)
Att försäkra att alla (eller så många som möjligt) vet hur man utför det mesta av arbetet. Allt arbete är tillgäng
ligt, ingen arbetar ensam.
Att betona vikten av gemenskap, besluta saker tillsammans, uppmuntra medtagande, äganderätt och gemen
skap.
Att alltid ha möjlighet att engagera människor att vara produktiva, vara upptagna. Särskilt effektivt verktyg när
det känns som det inte finns tillräckligt med arbete.
Jämn fördelning av arbete så att medlemmar inte ”fastnar” i endast en arbetsuppgift. Uppmuntra medlemmar att
prova på olika arbetsuppgifter.
För att variation förhindrar uttråkning.
Förhindrar att vissa uppgifter alltid är upptagna.
Fler människor vet hur man utför de olika arbetsuppgifterna: ”cross training”
Tillför struktur till den arbetsinriktade dagen.

Varannan vecka har vi teamträffar där vi diskuterar och planerar verksamheten i stort samt utvärderar hur arbetet fungerar under strukturen med team.
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Fontänhuset Båstad 21 År

Veckan innan 21-årskalaset delades vi upp oss i
olika matlag. Vi som inte kunde komma till huset
den veckan fick välja grisen i säcken samma dag.
Ingen av oss visste vad det andra matlagen skulle
göra för någon rätt, så det blev mycket spännande att
se och försöka luska ut vad det andra lagen hittade
på.
Det skulle visa sig senare att Lag ”förrätt” gjorde:
kallrökt laxmacka på en bädd av ruccolasallad,
toppad med rom, crème fraiche och en dillkvist, på
ett nybakat grovbröd. (Vi var många som ville ha
receptet till brödet). Lag ”huvudrätt”: fläskfilé med
ungsrostade rotfrukter, ratatouille och rödvinsky,
och Lag ”efterrätt”: hemmagjord chokladpudding
i en skål av vit choklad och toppad med vispad
grädde myntablad och en slant av vit choklad. Alla
rätter var underbart goda. SÅ … : Bra gjort alla vi
som var med!
Jag säger lag för att, efter huvudrätten och innan
efterrätten hade vi lekar i de nämnda lagen. Vi
hade sju olika lekar och det slumpade sig så att lag
”huvudrätt” vann. Vinnande lag fick en godispåse
och en Kaffe/te-kupong.
Allt som allt en underbar dag med mycket goa
stunder och många skratt.
/Eva Löfgren
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Vi stöder Fontänhuset Båstad
Laholms Kommun
Linqans Nöje
NP Nilssons Trävaru AB
Psykiatri Skånehuset
Kliniken Ängelholm
Region Skåne
Rotary Båstad
Sotarna Laholm AB
Stig-Bertil Mäklare
Torekovs Hotell Resort AB
Torekovs Röda Kors Krets
Västra Bjäre Kyrkliga Samfällighet
2M2 Trading i Båstad AB

Apelrydsskolan
Beslag och Design
Bjäre Bygg Konsult AB
Båstad Arbetarekommun
Båstad Kommun
Båstad-Östra Karup Församling
Centerpartiets Kommunkrets i Båstad
Förslöv-Grevie Församling
Grevie Kyrkliga Arbetskrets
Haga Göstorp Psykiatri AB
Hotell Skansen
Hälsostudion i Båstad
Jänsmässholmens Fjällhotell

Ett stort tack till de företag och privatpersoner som delar våra värderingar och stöder vår verksamhet.
Ahremark Familjen
Andersson Christina
Arvidsson Claes & Ingegerd
Aldoson Karin
Andersson Christina
Andersson Lars
Andersson Thomas
Arnoldsson Jan
Axelsdotter Margareta
Belfrage Jonas & Monica
Bengtsson Per & Margareta
Bjartmar Ulla
Bollmann Malin
Brenton Gunilla & Torgny
Dahlgren Carmen
Dandanelle Eva & Calle
De Rooij Aleida
Edgarsdotter Ingrid
Ekelund Mona & Bruno
Ekfeldt Ove & Barbro
Ekström Carl
Eriksson Mjöberg Marianne
Ermyr Jerker
Gillisson Pigge
Gillström Bo
Gjerdrum Mads
Gjerdrum Östin Maria & Johan
Hervén Monica
Håkansson P-A
Jansson Marie & Håkan
Johansen Karsten
Johansson Barbro
Johansson Inga-Britt
Johnsson Ann-Marie & Lennart
Jonsson Klas o Ingrid

Karlsson Ingegärd
Kjellberg Ann-Magret
Lagerstedt Familjen
Larsson Kenneth
Lindén Göran & Elisabeth
Malmberg Essan
Mårtensson Gert & Ankie
Mörnstad Håkan
Nilsson Berit
Nilsson Henrik
Nilsson Kenneth
Nilsson Irma & Tore
Nilsson Jan & Maj-Britt
Noråker Nilsson Anna-Karin
Olofsson Eva
Paulsson Barbro
Paulsson Erik
Persson Marianne
Persson Blennow Inger
Persson Lindström Ylva
Ringdahl Ulf & Margareta
Skoog Ulla & Walle
Spetz Ulla & Lennart
Spångberg Christer & Karin
Sutinen Marianne & Kyösti
Svedenfors Jan
Torstensson Anne-Charlotte
Vikman Kurt - Inge
Wallin Gunnel
Walther Christer
Wennerlund Bengt
Wichmann Agnetha
Wulff Familjen
Ymse Gunnar & Margit
Yngvesson Ulla

V

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 fyra nummer per år. Ett stödmedlemsskap kostar 300:- för privatperson, samt
1000:- 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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