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FoU SocialCentrum – Region Halland
FoU‐verksamheten på Region Halland syftar till att medverka i forsknings‐ och utvecklings‐
arbeten i Hallands län. Huvudmän är länets sex kommuner och Landstinget Halland.
Verksamheten har fått del av regeringens stimulansmedel inom äldreområdet och det
statliga stödet har utgått under åren 1999–2009.

Förord
Den något tvetydiga rubriken på denna rapport syftar dels på vilka effekter fontänhusens
verksamhet har avseende medlemmarnas mående och möjligheter att komma ut i arbetslivet,
dels på verksamheternas beroende av ekonomiskt stöd från samhällets institutioner för sin
fortsatta existens.
I Halland finns fontänhus i Falkenbergs och Halmstads kommuner. Diskussioner om fontänhus förs också i Kungsbacka, Varberg och i Laholms kommuner. Fontänhuset i Båstad har
medlemmar som bor i Laholms kommun. Båstad Fontänhus har under en försöksperiod ett
samarbete med Laholms kommun och fakturerar för antalet medlemmar som besöker Båstads
Fontänhus. Medlemmar från Laholm, Båstad och Hylte är inskrivna i verksamheten i Halmstad. Dessa angränsande kommuner ger i dagsläget inget ekonomiskt stöd till verksamheten i
Halmstad.
Den så kallade klubbhusmodellen har, från starten 1948 i New York, spridit sig till 32 olika
länder och totalt finns det idag 400 klubbhus runt om i världen som hjälper ca 50 000 män och
kvinnor. Därutöver finns ett stort antal andra verksamheter som delvis arbetar i enlighet med
modellen. I Sverige finns det totalt elva fontänhus. De finns i Stockholm, Göteborg, Malmö,
Helsingborg, Örebro, Nyköping, Halmstad, Falkenberg, Båstad, Älmhult och Eksjö.
I befintliga beskrivningar och rapporter om fontänhusen och deras verksamhet används ofta
ordet klubbhus parallellt med fontänhus. Även i denna utvärderingsrapport används båda begreppen. Såvitt kunnat utrönas är fontänhusen och fontänhusrörelsen den övergripande benämningen medan klubbhuset är den enskilda verksamheten - huset.
Fontänhusen är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation. Verksamheten handlar
om att ha tillgång till ett ”hus” där personer under trygga former får möjlighet att återhämta
sig och rehabiliteras efter en psykisk sjukdom. Fontänhusen finansieras i allmänhet av kommunen och olika privata företag eller organisationer. Vissa hus får också bidrag från försäkringskassan och/eller landstinget.
Landstinget i Halland har tagit kontakt med FoU-enheten på Region Halland för att genomföra en utvärdering av fontänhusen i Hallands län. Utvärderingen har genomförts under perioden februari 2009 till maj 2009 av undertecknad. Den metod som har använts är inhämtande
av befintlig forskning och utvärderingar och inhämtande av uppgifter från de båda fontänhusen avseende bland annat deras historik, medlemsantal, antal besökare, organisation och ledning. Vidare intervjuer med medlemmar, samarbetspartners och en brukarorganisation.
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Utvärderingens syfte
Syftet är att genomföra en bred översikt av vilken betydelse fontänhusen har för personer med
psykiska problem. Därför är bland annat följande frågeställningar intressanta:
•

Vad är ett fontänhus?

•

Vilken forskning finns om fontänhus?

•

Vilka mål har fontänhusen och hur arbetar man för att nå dem?

•

Vilka målgrupper riktar sig fontänhusen till och vilka kommer?

•

Vilka effekter upplever medlemmarna, personalen och andra aktörer att fontänhusen
har haft för att:
- minska behovet av hälso- och sjukvård?
- minska sjukskrivningarna?
- kunna återgå till arbetet?

•

Vilken annan daglig verksamhet finns för personer med psykiska problem?

•

Vad har tidigare utvärderingar av fontänhus visat?
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Utvärderingsmetodik
Samtligt grundmaterial såsom fullständiga intervjuer och rapporter har dokumenterats och
sparats.

Forskning, utvärderingar och historik
En stor del av den forskning som bedrivits avseende fontänhusen härrör från USA. Då det
finns skillnader mellan Sverige och USA vad gäller samhällets generella insatser för personer
med psykisk problematik och som är i behov av arbetsrehabiliterande insatser, torde det finnas svårigheter att direkt överföra dessa forskningsresultat till svenska förhållanden. Huvudsakligen har därför uppgifter som härrör från svensk forskning använts.
De uppgifter som finns under rubriken ”Vad är ett fontänhus?” och ”Historik” har, där inte
annat angivits, mestadels hämtats från filosofie doktor Magnus Karlssons dokumentation och
utvärdering av Stockholms Fontänhus vilken han kallat ”Vänskap och arbete”, (Elanders Gotab, AB, Stockholm, 2007). Stockholms Fontänhus utgör grunden för fontänhusrörelsen i Sverige varför det har bedömts som relevant att använda sig av uppgifter från denna dokumentation/utvärdering också för en allmän beskrivning av de svenska fontänhusen.
Uppgifter avseende historik, medlemsantal, antal besökare, organisation, ledning med mera
har inhämtats från fontänhusen i Halland.

Intervjuer
Medlemsintervjuerna genomfördes den 10 och 11 mars 2009 vid Halmstads Fontänhus och
den 20 mars 2009 vid Falkenbergs Fontänhus. Intervjuerna spelades in med digital bandspelare och har därefter blivit utskrivna. Den grundläggande urvalsprincip som gällt avseende val
av intervjuade var att de intervjuade skulle representera olika åldrar och kön samt att det naturligtvis skulle finnas representanter för båda de utvärderade fontänhusen.
Det har inte varit möjligt att uppnå full representativitet utifrån fontänhusens målgrupp vad
gäller intervjupersoner. Detta bland annat utifrån målgruppens heterogenitet samt att de medlemmar som intervjuats i slutändan har varit de som själva valt att bli intervjuade. Vidare att
de som intervjuats behövt vara i sådan psykisk kondition att intervjuerna kunnat genomföras.
Inför intervjuerna har utredaren besökt fontänhusen och i något fall talat enskilt med en medlem som ville ha mer information om syftet med intervjun.
En viss representativitet har emellertid kunnat uppnås. Totalt har sju medlemmar intervjuats.
Fyra kvinnor och tre män. Fyra var medlemmar i Halmstad och tre i Falkenberg. Under intervjuerna har det stått klart att de intervjuade förhållandevis väl representerar fontänhusens
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heterogena målgrupp vad avser ålder, kön, problematik (även om inte frågorna gällt detta),
utbildningsbakgrund och mål med medlemskapet.
Utvärderingens frågeteman har varit parallella oavsett om den intervjuade varit medlem, samarbetspartner eller personal. Syftet med detta har varit att söka finna samstämmighet alternativt oenighet om fontänhusens effekter. Intervjuerna med medlemmarna har skett utifrån ett
särskilt frågeformulär (se bilaga 4).
Intervjuerna har, med hänsyn till de intervjuades integritet, sammanställts utifrån de intervjuades sammantagna svar/synpunkter avseende de olika frågområden som utvärderingen
avser att besvara. Sammanfattningarna har kompletterats med citat utan angivande av person
eller vilket fontänhus medlemmen tillhör.
Personalgruppen vid vardera fontänhuset har intervjuats gemensamt. Intervjuerna har skett
utifrån ett särskilt intervjuformulär (se bilaga 5). Intervjuerna har återsänts till de intervjuade
för kontroll.
Totalt har åtta telefonintervjuer genomförts med samarbetspartners. Intervjuerna har skett
utifrån ett särskilt intervjuformulär (bilaga 6). De intervjuade är personliga ombud i båda de
berörda kommunerna, enhetschef vid Enheten för socialt stöd vid socialtjänsten i Halmstad,
samordnaren för Boendestödet vid socialtjänsten i Falkenberg, handläggare vid Arbetsförmedlingen i Falkenberg, handläggare vid Försäkringskassan i Falkenberg, vårdutvecklare vid
psykiatrin inom Landstinget Halland och psykiatrichefen vid Landstinget Halland. Intervjuerna med samarbetspartners har återsänts för kontroll.
RSMH:s ordförande i Halmstad har intervjuats. Intervjun har skett utifrån särskilt intervjuformulär (se bilaga 6). Intervjun har återsänts till den intervjuade för kontroll.

Ingen jämförelse mellan fontänhusen
Då uppdraget inte innehåller någon begäran om jämförelse mellan de två fontänhusen har
utvärderingen inte heller inriktats på en sådan. Dock är det så att Falkenbergs Fontänhus funnits under betydligt längre tid än det i Halmstad. Detta fontänhus drabbades dessutom, under
hösten 2008 och efter att ha bedrivit verksamhet i endast ett år, av viss turbulens vilket gjort
att fontänhuset i realiteten och med nuvarande personalstyrka varit igång under bara ett halvårs tid. Verksamheten har idag endast två handledare i tjänst. Detta innebär att intervjuer med
samarbetspartners i form av handläggare vid arbetsförmedling och försäkringskassa har fått
begränsas till Falkenbergs Fontänhus. Motsvarande samarbetspartners i Halmstad har ännu
inte haft ett samarbete på motsvarande sätt, varför det inte varit motiverat att intervjua dem.
Däremot har personalen vid Fontänhuset i Halmstad, liksom i Falkenberg, tillfrågats om tankar, befintligt samarbete och befintligt utvecklingsarbete avseende samarbetet med både myndigheter och ideella organisationer.
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Detta är ett fontänhus
Ett fontänhus är en verksamhet för personer med psykisk sjukdom. Den är baserad på tydliga
idéer om medlemmarnas arbete, understödd av professionella men stående vid sidan av det
kommunala och landstingskommunala arbetet.
Och
- En plats där man alltid är välkommen,
- ett meningsfullt arbete,
- en meningsfull gemenskap och
- en plats att alltid kunna återvända till.
Målgrupperna är människor med psykisk ohälsa och som av olika anledningar varit i kontakt
med psykiatrin. De skall vara i arbetsför ålder, 18-65 år.
Medlemskapet är frivilligt. För att bli medlem skall den enskilde acceptera de regler och riktlinjer som finns inom klubbhusrörelsen. Innan medlemskap erhålles sker en introduktion med
bland annat introduktionsmöten som syftar till att klarlägga de behov och de möjligheter den
enskilde har.

Organisation och ledning
Organisation och ledning är i enlighet med riktlinjerna: ”Fontänhuset är organiserat i en eller
flera enheter där medlemmar och anställda tillsammans driver det dagliga arbetet framåt”.
Antalet anställda skall inte vara fler än att det dagliga arbetet också måste involvera medlemmarna för att klara driften.
Ordning: Styrelse – Klubbhuschef – Handledare (i ett integrerat tänk ”sida vid sida” med
medlemmar). Ett fontänhus står för en ”hierarkiskt nedmonterad organisation” där den demokratiska beslutsprocessen är ytterst central. Det är viktigt att så många som möjligt ges möjlighet att tycka till i beslut. Inga beslut tas ovanför någon annans huvud. De äldre klubbhusen
i Sverige drivs som stiftelser och de nyare som ideell förening.
Styrelsen har det övergripande ansvaret. Klubbhuschefen rapporterar till styrelsen. Klubbhuschefen ansvarar för den dagliga operativa verksamheten. Klubbhuset upprättar en egen budget, vilken senare godkänns av styrelsen.
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Riktlinjer för fontänhus
(internationella standards)
Riktlinjerna, liksom nedanstående beskrivning av tankarna/syftet med dem, är tagna från Sveriges fontänhus hemsida, http://www.sverigesfontanhus.se/ den 6 april 2009. Riktlinjerna i
sin helhet bifogas i bilaga 1.
”De internationella riktlinjerna för klubbhusprogram definierar det som är rehabilitering enligt
klubbhusmodellen. Den världsomspännande klubbhusrörelsen har gemensamt kommit överens om dessa riktlinjer. Principerna som uttrycks i dessa riktlinjer utgör grunden till den framgång som klubbhusgemenskapen har uppnått, när det gäller att stödja människor med psykiska funktionshinder för att undvika sjukhusvistelse och samtidigt förverkliga sociala, ekonomiska och yrkesinriktade mål. Riktlinjerna utgör dessutom rättigheter för medlemmarna
samt allmänna etiska regler för anställda, styrelse och administration. Riktlinjerna betonar att
ett klubbhus är ett ställe som erbjuder sina medlemmar respekt och möjligheter. Riktlinjerna
utgör grunden för att bedöma kvalitén i klubbhuset, genom certifieringsprocessen som utförs
av "the International Center for Clubhouse Development" (ICCD). Vartannat år granskar den
världsomspännande klubbhusrörelsen dessa riktlinjer och ändrar dem så som man anser vara
nödvändigt. Denna process koordineras av ICCD:s Standards Review Committee, vilken består av medlemmar och anställda från ICCD-certifierade klubbhus över hela världen.”
De enskilda klubbhusen kan bli certifierade av en fristående organisation. Att vara ett certifierat klubbhus innebär att klubbhuset genom sin verksamhet visar att det lever upp till de riktlinjer som är grunden för Fountain house. Det är väsentligt med modelltrohet, samtidigt är det
så att riktlinjerna inte skall uppfattas som egentliga regler (utifrån vad som framkommit vid
intervjuer under utvärderingen, utredarens kommentar). De skall hållas levande. Man skall
diskutera dem vid klubbhusen. De förändras över tid.

Den arbetsinriktade dagen
Verksamheten vid fontänhusen skall betraktas som en typ av arbete. Man försöker träna och
leda medlemmarna till ett vanligt arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Bakgrunden är att
arbetet är en företeelse som i vårt samhälle har betydligt fler innebörder än att bara vara en
ekonomisk inkomstkälla. Arbetet ger en identitet, en mening i vardagen och utgör en social
arena. I Sverige kopplas detta till den så kallade arbetslinjen, det vill säga att arbetsföra människor skall arbeta. Betydelsen av arbete är inte bara personligt relaterat, utan den enskilde har
en uppgift och en mening som en kugge i samhällsmaskineriet.
Fontänhusen talar inte om sig själva som en form av rehabilitering, men att man har rehabiliterande effekter.
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Självhjälp
Vid fontänhusen samlas människor som har gemensamma erfarenheter av psykisk sjukdom.
Man har gemensamma erfarenheter av vårdinsatser, socialförsäkringsfrågor, bemötande av
gemene man och stigmatisering. Det är därför betydelsefullt att få möta andra som varit med
om något liknande, att ha en plats där man är accepterad, förstådd och där andra är lika en
själv.
Fontänhusen ser hela människans behov, inklusive boende men exklusive rent medicinska
insatser. Man försöker möta människor i stor utsträckning utifrån ett självhjälpsperspektiv.
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Forskning och tidigare utvärderingar
Internationell forskning
Det är, som tidigare påpekats, knappast meningsfullt att försöka överföra den forskning som
bedrivits i USA och internationellt på svenska förhållanden. Det kan ändå vara av intresse att
kortfattat redovisa några av resultaten. Vad avser effekter av fontänhusens verksamhet tycks
forskningen vara relativt begränsad. Beard m.fl. (1963) och Beard, Malamud och Rossman
(1978) har i studier visat att klubbhusens verksamhet inte skiljer sig signifikant från standardbehandling när det gäller att placera personer i reguljärt arbete eller i någon annan typ av arbete. Däremot visar sig medlemmar vid klubbhusen uppsöka sjukhus i mindre utsträckning än
jämförelsegruppen. I en randomiserad studie av Macias och kollegor (2006), görs jämförelser
mellan effekterna av arbetsinriktade insatser på klubbhus med resultaten från andra studier
kring arbete med bistånd. Man konstaterar att det finns vissa skillnader mellan insatserna, men
sammantaget förefaller de vara likvärdiga. McKay, Johnsen och Stein (2005) har sammanställt de arbetsrehabiliterande insatserna vid 17 klubbhus (ca 3 200 aktiva medlemmar) i Massachusetts. Resultaten visar att medlemmarna vid ett klubbhus i gynnsamma fall har möjlighet
att exponeras för ett flertal arbetstillfällen. Författarna konstaterar att de medlemmar som berördes fick arbete relativt snabbt och då också i jämförelse med de resultat som andra studier
uppvisat för personer som haft insats i form av arbete med bistånd.
Utöver ovan nämnd forskning har studier genomförts avseende några av de komponenter som
ingår i fontänhusens program. Det handlar då bland annat om självhjälpsmetodik och arbete
med bistånd.

Svensk forskning
Den svenska forskning som bedrivits inom området är ännu så länge relativt begränsad. I Sverige har Bengt Jarl (1992) och Christina Norman (2001, 2006) publicerat rapporter som sammanfattar och utvärderar fontänhusens arbete. Bengt Jarl verksam vid Fontänhuset i Malmö
och Christina Norman verksam vid Fontänhuset i Göteborg. Vidare finns Anna Meeuwisses
(1997) doktorsavhandling om Fontänhuset i Malmö, vilken till stor del fokuserar på självhjälpsinslaget. Magnus Karlsson har i genomfört en kvalitativ utvärderingsstudie vid Fontänhuset i Stockholm (Vänskap och arbete, 2007). Studien omfattar fem delstudier och har inriktats på att förstå organisationen och på att diskutera brister och förtjänster under arbetets gång
snarare än efter dess avslutning. Utöver dessa studier finns bland annat en narrativ studie
genomförd av Simon Baruch (Berättelser från Fountain House, 2008) vars syfte har varit att
beskriva hur några av medlemmarna berättar om sitt deltagande utifrån tre frågeställningar, en
kvalitativ studie genomförd av Radin Golrokh (2006) om hur medlemmarna på Fontänhuset i
Örebro ser på sina påverkansmöjligheter, samt en kvalitativ studie genomförd av Marina
Fridlund och Tanya Lundqvist (2006) om hur Fontänhusets stödverksamhet bidrar till integrering på arbetsmarknaden.
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Effekter – svenska studier
Den aktuella forskning som för närvarande närmast knyter an till föreliggande utvärderingsuppdrag är Magnus Karlssons studier och Christina Normans studie och vetenskapliga artikel.
Magnus Karlsson konstaterar att Fountain House Stockholm gör det man säger sig göra. Stadgarna säger att dess ”grundläggande målsättning är att skapa goda förutsättningar för att människor som haft kontakt med den psykiatriska vården skall kunna stödja varandra så att de
bättre klarar ett liv i samhället, kan få ett meningsfullt arbete och leva ett rikare socialt liv.”
Magnus Karlsson skriver, (Vänskap och arbete, 2007, sid 167) ”Det har visats hur det på
klubbhuset finns tydliga självhjälpsinslag och hur medlemmar i olika situationer stödjer varandra. Det har också visats hur man genom den arbetsinriktade dagen och övergångsanställningar givit dessa medlemmar ökade möjligheter att få ett meningsfullt arbete. Och det har
visats hur den sociala gemenskapen på klubbhuset rimligen leder till ett rikare socialt liv.”
Magnus Karlsson konstaterar att man på ett ytterligare antal punkter följer sina stadgar. Det
gäller då bland annat att följa och sprida de internationella riktlinjerna, att dela med sig av den
kunskap man får om psykosocial rehabilitering samt avseende utvärdering av effektiviteten i
den egna verksamheten.
I samband med utvärderingen har Christina Norman intervjuats. Christina Norman är samordnare vid Brukarrevision, Sociala resursförvaltningen i Göteborg och är dessutom handledare
vid en av resursförvaltningens verksamheter, ett socialt arbetskooperativ. Hennes forskning
och erfarenheter är därför av stort intresse för utvärderingen.
Christina Norman har, inom ämnesområdet Fountain House, dels skrivit en rapport, ”Fountain
House, en möjlig modell för empowerment?”, en studie som ingår i hennes lic-avhandling,
dels publicerat en vetenskaplig artikel, ”The Fountain House movement, an alternative rehabilitation model för people with mental health problems”.
Av intervjun med Christina Norman framgår att fontänhusen inte har EN målgrupp utan flera
målgrupper. De personer som söker sig till fontänhusen har olika bakgrund både i form av
sjukdomshistorik, utbildning och i form av vitt skilda förutsättningar vad avser att klara ett
arbete på den öppna arbetsmarknaden.
Inte alla personer med psykisk sjukdom passar in på fontänhusen. Att bli medlem på fontänhuset är något frivilligt, ett eget val. För att passa in krävs att den enskilde accepterar fontänhusens ideologi och de riktlinjer som finns inom verksamheten. Därutöver skall personen
klara av att ta det ansvar som krävs i en självhjälpsorganisation. Vägen till att ta ett aktivt ansvar är olika beroende på person, för en del kan det ta flera år.
Det finns en närhet mellan medlemmarna. Fontänhuset kan karaktäriseras som en utökad familj. Medlemskapet är livslångt vilket möjliggör ett mer eller mindre aktivt deltagande över
tid och under perioder också ett avståndstagande. Det finns möjlighet för medlemmarna att gå
in och ut ur verksamheten utifrån egen önskan och behov. Medlemmen kan få ett fortsatt stöd
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och vara aktiv i Fontänhuset även efter att han/hon kommit ut på arbetsmarknaden eller i studier.
Avgörande skillnader mot offentlig verksamhet är bland annat frivilligheten, den gemensamma ideologin och riktlinjerna. En orsak till att ha riktlinjer är att verksamheterna skall vara
modelltrogna. Riktlinjerna gäller dock inte för alltid. De skall diskuteras och vara ett levande
verktyg.
Fontänhus som följer riktlinjerna kan bli certifierade. Det finns certifierade klubbhus över
hela världen. Certifiering sker genom en fristående organisation, International Center for
Clubhouse Development (ICCD). Denna ordnar också utbildningar, initierar forskning och
utvärderingsstudier. Att vara ett certifierat klubbhus innebär att klubbhuset genom sin verksamhet visar att det lever upp till de riktlinjer som är grunden för Fountain House-rörelsen.
Christina Norman menar att fontänhusens verksamhet har ett antal positiva effekter. Personer
som blir medlemmar får ett stärkt nätverk och finner en gemenskap. Måendet förbättras. Fontänhusen bidrar till utveckling och personligt växande. Att ha en plats dit man alltid är välkommen och accepterad, en trygg plats, är ett väsentligt behov hos medlemmarna, vilket
framgår av den deltagarorienterade studien vid Fontänhuset i Göteborg (2001).
I samband med ovan nämnda studie försökte man att få fram uppgifter huruvida medicineringen påverkats för medlemmarna. Man fann att sådan mätning var ett ganska trubbigt instrument för att mäta framgång, detta bland annat mot bakgrund av att medicinering inte behöver vara negativ i sig.
Ett antal personer från fontänhusen kommer ut på arbetsmarknaden eller i studier varje år. Av
Christina Normans deltagarorienterade studie vid Göteborgs Fontänhus (2001), framgår att
under åren 2000-2001 hade 13 medlemmar brutit sin pension eller sjukskrivning och gått till
arbete eller studier. Detta motsvarade 13 procent av de aktiva medlemmarna. Det har dock vid
denna mätning inte tagits hänsyn till andra insatser än Fontänhusets. Viktigt för att möjliggöra
en övergång till arbete på den öppna arbetsmarknaden är att fontänhuset har tillgång till så
kallade övergångsarbeten.
Det kan finnas en motsättning mellan fontänhusens trygghet och den enskilde medlemmens
ansvarstagande gentemot att våga/kunna fokusera på att lämna tryggheten och söka sig ut till
den öppna arbetsmarknaden.
Christina Norman har, i sin forskning, inte konstaterat att fontänhusen når personer som det
offentliga inte har kontakt med. Det är i så fall de anhöriga till medlemmarna som involveras i
sociala program.
Samma förhållande gäller för avdramatisering av psykisk sjukdom och medicinering. Samtidigt konstaterar Christina Norman att psykisk sjukdom skall ses i förhållande till det omgivande samhället. Fontänhuset är en plats där det finns en sådan acceptans.
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Vad avser avlastningen på samhällets instanser menar Christina Norman att det finns en sådan
effekt av fontänhusens arbete.
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Fontänhusen i Halland
Halmstads Fontänhus
Verksamheten startade i liten regi av i huvudsak brukarna själva (sedermera medlemmar)
hösten 2007. Ett år senare flyttade verksamheten in i nya lokaler på Bolmensgatan som är
förhållandevis väl anpassade för verksamheten.
Fontänhuset har idag (31/12 -08) 42 medlemmar. Till det kommer sju personer som är under
introduktion och ett tjugotal personer som provar på. Besöken har tangerat 400 under höstoch vintermånaderna 2008/2009. På en dag motsvarar det 20 besökare. Fördelningen mellan
förmiddags- respektive eftermiddagsbesökare är relativt jämn. Antalet heldagsbesök har ökat
markant under hösten 2008. Då det är frivilligt att notera sina besök i verksamhetens liggare
torde siffrorna vara något i underkant. Antalet anställda är två.
Verksamheten drivs som en ideell förening. Klubbhuset har en oberoende styrelse, som består
av representanter från det privata och offentliga såsom politiker, egen företagare, tjänsteman,
m.fl.
Halmstads Fontänhus är inte certifierat.
Verksamheten finansieras i huvudsak av Halmstads kommun. De långsiktiga finansieringsformerna är under diskussion.
Arbetet under ”Den arbetsinriktade dagen” sker på Fontänhusets olika enheter såsom kontor,
kök, service och arbetsbyrån.
Medlemmar och personer inom verksamheten (personal, styrelse etc.) är viktiga ambassadörer
och kanaler i informationsspridning. Man bedriver även utåtriktade aktiviteter, exempelvis
genom besök på psykiatrikliniker (sluten/öppenvård), vårdavdelningar, vårdcentraler, medverkar på temadagar, har informationsbord på torget etc. Informationsfolder och övrigt material (exempelvis verksamhetens tidning) lämnas till samtliga ovanstående instanser. Information finns också på hemsidan som inte bara riktar sig till medlemmar utan alla partners och
intresserade.
Fontänhuset samarbetar med myndigheter och ideella organisationer. Bland de ideella har
man ett nära samarbete med flertalet brukarorganisationer. Man medverkar också i brukarrådet och har ett samarbete med de lokala studieförbunden såsom ABF och SVUX. Nära samarbetspartners inom myndigheter eller motsvarande idag är personliga ombuden, Enheten för
socialt stöd vid socialtjänsten, Psykiatriska öppenvården och Enheten för försörjningsstöd vid
Arbetslivsförvaltningen. Man vill utveckla samarbetet med berörda instanser och nämner särskilt samarbetet med arbetsförmedling och försäkringskassa.
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Man hoppas kunna utveckla arbetet med yngre vuxna. En vision är att skapa ett boendeprogram som ger möjlighet att erbjuda medlemmar tillfälligt boende och boende med stöd. Det
senare bland annat som ett alternativ till institutionsvård.

Falkenbergs Fontänhus
Verksamheten startade i liten regi av i huvudsak brukarna själva (sedermera medlemmar) den
18:e Maj 1999. Ett år senare flyttade verksamheten in i lokalen på Storgatan 45B. Verksamheten kommer under juni 2009 att flytta in i nya och till verksamheten bättre anpassade lokaler.
Fontänhuset i Falkenberg har idag 119 medlemmar (uppgift lämnad i april 2009). Till det
kommer ett tjugotal personer som är under introduktion. Aktiva medlemmar under dagen är i
genomsnitt 25. Fördelningen mellan förmiddags- respektive eftermiddagsbesökare är relativt
jämn. Antalet medlemmar har ökat markant under hösten 2008. Då det är frivilligt att notera
sina besök i verksamhetens liggare torde siffrorna vara något i underkant. Besökare, utöver
aktiva medlemmar i huset, ligger på i genomsnitt 5-10 personer. Antalet anställda är sex.
Verksamheten drivs som en ideell förening. Klubbhuset har en oberoende styrelse, som består
av representanter från det privata och offentliga såsom politiker, egna företagare, psykiatri,
diakoni och polis med flera.
Verksamheten är certifierad men har krav på sig att tillskapa övergångsanställningar.
Verksamheten finansieras i huvudsak av Falkenbergs kommun och Hallands Landsting. De
långsiktiga finansieringsformerna är under diskussion.
Arbetet under ”Den arbetsinriktade dagen” sker på Fontänhusets olika enheter såsom kontor,
kök och café samt arbets- o studieenhet.
Medlemmar och personal inom verksamheten samt styrelsen är viktiga ambassadörer och kanaler i informationsspridning. Man bedriver även utåtriktade aktiviteter, exempelvis genom
besök på vårdcentral, Rotary, diakoni, företagarförening, näringsråd och skolor. Vidare medverkan på temadagar, informationsbord på torget etc. Informationsfolder och övrigt material
(exempelvis verksamhetens tidning) lämnas till samtliga ovanstående instanser. Samverkan
sker med försäkringskassa och arbetsförmedling. Information finns också på hemsidan som
inte bara riktar sig till medlemmar utan alla partners och intresserade.
Man samarbetar med myndigheter och ideella organisationer. Bland de ideella har man ett
nära samarbete med flertalet brukarorganisationer. Man medverkar också i Länsbrukarrådet
och har ett samarbete med de lokala studieförbunden såsom ABF och Medborgarskolan. Nära
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samarbetspartners inom myndigheter eller motsvarande är de personliga ombuden, Enheten
för socialt stöd vid socialtjänstens ekonomisektion, den psykiatriska öppenvården, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.
Man driver ett ”Unga-vuxna projekt” med 24 medlemmar. Falkenbergs Fontänhus har, liksom
Halmstads, en vision om att skapa ett boendeprogram som ger möjlighet att erbjuda medlemmar tillfälligt boende och boende med stöd.
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Effekter – kunskap och upplevelser
Medlemsintervjuer
Varför medlem och mål med medlemskap
Flertalet nämner att de varit isolerade. På olika sätt har de fått kontakt med Fontänhuset. Det
har bland annat varit genom psykiatriska öppenvården, socialtjänstens boendestöd och bekanta.
Flera nämner att de saknat en regelbundenhet i sina liv, något att gå till på fasta tider. Det
framgår också att de saknat en viktig uppgift att fylla sitt liv med.
”Ja, jag har varvat perioder med arbetsmarknadsåtgärder och arbetslöshet och inte riktigt
kommit in på arbetsmarknaden. Jag har kunnat se det oerhörda värdet av att ha en plats att gå
till varje dag och känna mig värdefull för den jag är och kunna göra en insats.”
Några av medlemmarna ser fontänhuset som en väg till arbete men inte alla. De intervjupersoner som har inriktningen mot arbete eller studier är väldigt tydliga med detta.
”Det var väldigt lustigt, när jag kom till huset trodde jag det redan fanns överslussning ut i
arbetslivet. Det var därför jag började här. Sedan frågade jag personalen och sa, ”varför har ni
ingen överslussning ut i arbetslivet redan nu?”, det var därför jag kom hit. Veckan efter satt
det ett anslag på tavlan och vi ska ha möte.” (Avser alltså möte om just denna överslussning
till arbetslivet från fontänhuset, utredarens kommentar).
En av de intervjuade har tack vare Fontänhuset kunnat gå vidare med studier, en annan hoppas snart få komma ut i praktik på arbetsmarknaden.
För andra medlemmar är arbete eller studier över huvud taget inget mål. De ser Fontänhuset
som ett mål i sig. Att bryta sin isolering, komma in i en gemenskap, få arbeta på Fontänhuset
och ha en viktig uppgift där, för egen och för andras skull är tillräckligt.
”Att bryta isoleringen och få komma hemifrån ett tag. Träffa folk som själva har mått dåligt
och det första de frågar inte är, ”vad jobbar du med då?”. På vanliga kurser och föreningar så
är det viktigaste vad man jobbar med. Det näst viktigaste är att ha barn och har man varken
det ena eller det andra så blir man inte sedd. Man har inget att komma med och prata om
gemensamt.”
Utredarens kommentar: Det är tydligt att medlemmarna vid fontänhusen utgör en heterogen
grupp med olika ålder, kön, sjukdomsbild, utbildningsbakgrund, förutsättningar och syfte och
mål med medlemskapet på Fontänhuset. En gemensam faktor för de intervjuade är dock att de
varit isolerade.
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Nätverket stärks och isolering bryts
Gemensamt för alla intervjuade är betydelsen av gemenskapen på fontänhuset. Flera av de
intervjuade har genom Fontänhuset fått vänner som de umgås med även utanför fontänhusets
ram. Upplevelsen av att få vänner som ger stöd - och till vilka man själv ger stöd är central.
”Ja gemenskapen skapar alltid positiva förändringar. Det har det gjort för mig också.”
”Jag hade ju inte varit där jag är idag om jag inte hade gjort det. Det är en sak att få arbetskompisar när man är ute och jobbar, men det är svårt att bygga sådana nära relationer som tar
tid. Sedan är det ju så att självklart umgås man inte och är kompis med alla här utan det är
några stycken som man har nära. Jag hade säkert haft någon att umgås med, man hade väl inte
suttit helt ensam hemma, för man träffar ju alltid folk när man har barn. Men jag hade definitivt inte varit så pass långt fram som jag är idag.”
Utredarens kommentar: Utifrån vad som framgår av intervjuerna har fontänhusen stor betydelse för medlemmarnas möjligheter att bryta sin isolering och finna en betydelsefull gemenskap.

Måendet förbättras
Flertalet uttalar tydligt att de mår bättre genom att vara på Fontänhuset. Något undantag finns
bland de intervjuade, men då handlar det om att den intervjuade själv inte upplever sig ha
några psykiska problem men kan se att alla andra mår bättre. Andra effekter som påtalas är att
fallet inte blir så djupt när medlemmen mår dåligt, detta tack vare stödet från Fontänhuset.
”Den här vintern har jag inte haft någon vinterdepression och jag har inte känt av min psykiska ohälsa någonting.”
”Ja, det har jag. Jag är inte längre självdestruktiv. Jag har under en period på 1,5 år inte legat
inne på sjukhus och kan säga att jag är stabil i mitt mående idag. Fast jag har perioder då jag
inte är här så mår jag inte alls lika dåligt som jag gjorde för ett år sedan.”
I något fall bekräftas också ett minskat behov av medicinering.
Utredarens kommentar: De intervjuade personerna uttalar samstämmigt att deras mående förbättrats sedan de blev medlemmar. En ytterligare effekt är att sjukdomsperioderna inte behöver bli så djupa (Se också medlemmarnas kommentarer avseende reach-out, sid 16 ).

Sjukvård och andra myndigheter avlastas
I ett par fall bekräftas att behovet av kontakt med sjukvården har minskat. I andra fall har exempelvis kontakterna med socialtjänsten förbättrats genom att medlemmen upplever sig
kunna vara tydligare och få bättre förmåga att ställa krav.
”Absolut, det tror jag fullständigt på. Själv har jag aldrig haft mycket läkarkontakter, jag har
haft det men jag har inte sprungit där varje månad. Jag har kanske varit hos doktorn någon
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gång om året. Jag går idag på en tablett men ligger på en låg dos och jag mår bra. Jag tar mig
till huset själv och jag tar mig hem själv. Idag kan jag åka runt i affärer och gå in i vilken affär
som helst, så det där med att människor kommer till huset, ja nog sjutton tror jag på att det ger
dem en rehabilitering och komma vidare i livet.”
Utredarens kommentar: I ett par fall uttalar medlemmar tydligt att behovet av kontakt med
sjukvård minskat. Utifrån de uppgifter som framkommer ovan, under punkt mående, bör det
också vara så att behovet minskat för flera av de intervjuade medlemmarna. Det finns också
andra effekter i form av förbättrad kontakt med socialtjänst.
”Oh ja. Det går inte att jämföra. Det är ofta är svårt att se förändringen själv, men medlemmarna ser en jättestor förändring hos mig. Självklart känner jag ju det, det går inte att beskriva, för allt utvecklas eftersom. Det är ju också så att Fontänhuset, utan hela nätverket runtomkring som vi samarbetar med. Försäkringskassan och kontakten med dem, man får kontakt
med myndigheter på ett helt annat sätt.”

Medlemskapet leder för en del till arbete eller studier
I något fall är medlemmen på väg mot en praktikplats och i något fall har en intervjuad medlem kommit ut i studier. I båda fallen anges orsaken vara det stöd som erhållits genom Fontänhuset. I ytterligare något fall finns en tydlig förhoppning om att tack vare den stabilitet i
det psykiska måendet som medlemskapet i fontänhuset inneburit inom kort kunna gå ut i arbetslivet.
”Precis, jag fick landa och hitta mig själv och jobba med mig själv och fundera på vad jag
ville göra. Dessutom känna att jag var behövd. Att göra någonting. Det är ju inga meningslösa
arbetsuppgifter som är påhittade, för att jag ska ha något att göra, utan det ger ju något. Det
ger något till huset, det ger något till de andra medlemmarna. Det ger något tillbaka till samhället.”
Utredarens kommentar: Det framgår av intervjuerna att det i något fall lett till resultat i form
av studier. Ytterligare någon är på väg ut i praktik. Samtidigt är det tydligt att utslussningen
till arbetsmarknaden är ett område som bör utvecklas och förbättras, vilket för övrigt även
framgår under rubrik ”utvecklingsområden”.

Kanske kan tryggheten på Fontänhuset vara ett hinder att komma ut i arbetslivet
Medlemmarna har genomgående svårt att svara på denna fråga, men helt klart är att de upplever fontänhuset som en trygg plats. En av de intervjuade kan se faran i att det blir alltför
tryggt.
”Ja, vi har pratat mycket om det. Det var en av sakerna jag tog upp på konferensen. Grejen är
den att särskilt när man är jätteaktiv och är med överallt, huset har ju vuxit mycket det senaste…….”
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Fontänhuset kan bidra till större hållbarhet efter övergång till den öppna
arbetsmarknaden
Det finns inga hinder i att vara fortsatt medlem i Fontänhuset även efter påbörjat arbete eller
studier. Någon av medlemmarna tar upp betydelsen av ett fortsatt stöd.
”Ja, ja det har jag, jag är inte så mycket inne i huset nu, men det handlar om lokalerna. Meningen är att när vi flyttar ska vi få ett tyst rum, så att man ska kunna sitta där och plugga. Det
är lite mitt problem nu, att jag har så svårt att sitta hemma och läsa. Det är så mycket runtomkring, disk istället för att läsa och så. Det är mest utrymmesmässiga saker som gör det. Sedan
är det någon grupp här och där. Jag känner fortfarande stödet, men ser samtidigt ett behov av
att bygga ut ett studiestöd.”

Fontänhuset skiljer sig från offentlig verksamhet
Genomgående talar de intervjuade om friheten, den individuella planeringen och delaktigheten som leder till ett ökat ansvarstagande från den enskildes sida.
”Vi hjälps åt allihop. Det finns ju huvudansvariga två stycken anställda, men alla sysslor, i
princip allting, så hjälps vi åt och har samma ansvar som handledarna. Så har jag fattat att det
skall vara. Alla får delta i allt och vara med i alla beslut. Det finns ju en styrelse och självklart
så har handledarna som anställda ett ansvar. Så som handledarna fungerar så fungerar de precis som om de var medlemmar, de är som klippt och skurna för detta”.
En annan faktor som också lyfts fram är den acceptans för psykisk sjukdom som finns vid
fontänhusen.
”Jag tycker det är bra att vara medlem i en organisation där man inte behöver vara så 100%
effektiv jämt utan att man kan gå och skrota också.”
”Ja det känns bra, för det är väldigt öppet, trevligt och lite grann bemötandet. Man känner att
man hör hemma. Man behöver inte. Det är väldigt öppet med hur det funkar med människor.
Oavsett om vi har varit sjukskrivna och sådana grejer, så ser de inte ner på en, det kan vara
svårare att säga på en vanlig arbetsplats.”
I något fall lyfter medlemmen fram att Fontänhuset bidragit till att ge denne ett nytt synsätt
vad avser synen på sina medmänniskor.
I ett annat fall framkommer att medlemmen fått hjälp att acceptera sitt behov av medicinering.
”Både och men det har varit väldigt svårt. Det är ju så att jag har accepterat det i alla fall. Jag
måste ha medicin för att funka. Jag måste acceptera det, men samtidigt så kan det komma
vissa perioder då man tänker, varför ska jag behöva gå på medicin för att funka? Så det är
både och, men självklart underlättar det lite att jag inte är ensam. Det påverkar ju lite, det gör
det ju.”
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Fontänhusen bidrar till medlemmarnas eget växande
Flera medlemmar tar upp Fontänhusets betydelse för det egna växandet som person.
”Det är inga krav, du behöver inte göra någonting om du inte vill. När man tar tag i saker och
gör saker själv, även om det är små uppgifter, så känner man ju att man växer i det och får en
självkänsla. Inte att man blir bekräftad inför andra människor, utan att man får en känsla själv
av att man faktiskt gör något. När man får ta emot den här kärleken och öppenheten som är
här på huset, och känner en delaktighet, att man kan vara som man är och man kan komma hit
även om man har en dålig dag, det gör att man automatiskt vill ge något tillbaka.”

Självhjälpstanken är central
Att både ta emot hjälp och kunna hjälpa andra genom självhjälp är viktigt för medlemmarna.
Flera av de intervjuade lyfter fram det som brukar kallas självhjälp. När det gäller att ha en
viktig uppgift är det inte enbart den arbetsuppgift medlemmen har på fontänhuset utan minst
lika mycket uppgiften att finnas där för andra. Medlemmarna lyfter fram både ansvaret för
den egna arbetsuppgiften, men också ansvaret för övriga medlemmar.
”Det är något som är självupplevt som jag gått igenom och lämnat bakom mig. Då kan man ju
också vara med och styrka andra. Genom att ge så får man.”
”För att fontänhusrörelsen med sina övergångsjobb är unik på det sättet så att man tar ansvar i
princip själv för sin egen rehabilitering. Det passade mig.”

Reach-out behövs och är grundläggande för både verksamheten och
den enskildes självkänsla
På olika sätt omtalar flertalet av de intervjuade vikten av reach out. Att bli kontaktad när man
inte kommer (oavsett om man själv vill det eller inte) innebär att vara någon, att saknas. Att
kontakta någon annan som inte kommer är en viktig uppgift för medlemmen.
”Ja det har varit väldigt viktigt, det ser jag nu. Jag ser i efterhand på denna korta tiden hur
mycket det har gjort. Jag har inte haft någon depression. Jag tog ett återfall och drack lite vid
nyår och mådde dåligt och var inlagd några dagar, men stödet jag fick när jag kom tillbaka
första dagen. När jag kom hem fick jag hjälp med hämtning. Andra dagen var jag tvungen att
bryta nacken av fruktan, då var jag tvungen att sitta och åka bussen för att jag själv ville. Innan vågade jag inte ens se folk i ögonen när jag gick till affären och handlade. Sedan har jag
kommit tillbaka långsamt.”
Utredarens kommentar: Bakgrunden var att Fontänhuset var stängt över helgen och att medlemmen inte klarade av situationen.
”Ja, ibland ringer jag och säger att jag inte kommer på ett tag, eller så ringer Fontänhuset och
kollar hur jag mår. Det har de gjort. Jag fick ett vykort för ett tag sedan där de frågade hur jag
mådde.”
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”Jag har ju folk härifrån huset som jag umgås med privat, men sen så har det alltid varit att
Reach-outen har fungerat helt ok till mig. Bortsett från när jag bad om att inte bli uppringd,
men då ringde de i alla fall………..”

Fontänhusen når andra än de offentliga verksamheterna
Någon av de intervjuade uppger att det inte varit aktuellt med ett deltagande i en offentlig
verksamhet, detta utifrån bristande förtroende gentemot samhällets instanser. Andra ser eller
vet att det finns medlemmar som har ett så bristande förtroende för samhällets instanser att de
inte går dit. Andra har en tydligt öppen och positiv hållning gentemot både samhällets instanser och andra former av verksamheter. Det är vad som erbjuds som är det väsentliga.

De anhörigas situation förbättras
Flera av de intervjuade omtalar att deras anhörigas situation förbättrats. På vilket sätt beror på
vilken livssituation medlemmen befinner sig i. Som exempel ges att medlemmens barn får se
en gladare förälder. I ett annat fall att föräldrar blivit avlastade i sin oro.
”Hon har blivit väldigt avlastad. Hon är inte alls lika bekymrad längre över hur jag mår eller
vad jag gör och hon har även börjat här. Det ser jag som ett tecken på att det är något positivt.”
I andra fall har situationen för de anhöriga inte påverkats beroende på att det inte funnits någon nära kontakt mellan medlemmen och de anhöriga sedan många år eller att de anhöriga har
så mycket problem själva. Medlemmen uppfattar inte att det egna förbättrade måendet spelar
någon roll för de anhöriga.

Det finns en oro för framtiden
I Halmstad specifikt lyfts oron för att fontänhuset stängs.
”Jag tror det vore en katastrof för vissa människor om detta stängde, även de som bara kommer hit några timmar om dagen och verkligen behöver detta, man ser det. Alla mår bra här
tycker jag, det är speciellt.”
”Fontänhuset måste få vara kvar här i Halmstad och att vi får vara kvar i det här huset. Nu är
det så osäkert. Till nästa omgång i budgetförhandlingarna så det känns otryggt. Jag vill inte att
det skall gå i kaputten.”

Det finns också annat som är viktigt – maten!
”Det är en samlingspunkt, det lagas väldigt god mat här också, det är rena gourmetmiddagen
till ett överkomligt pris också.”
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Vilka områden vill medlemmarna utveckla?
Gemensamt för flertalet intervjuade är att de ser ett behov av fler handledare. Man är också
tydlig med varför och till vad. Det skall inte vara för att ta över mer ansvar, utan för att kunna
vidareutveckla verksamheten mot exempelvis mer och närmare samarbete med den öppna
arbetsmarknaden i syfta att bättre kunna hjälpa dem som har förutsättningar att komma ut i
sådant. Just att utveckla ett närmare samarbete med arbetsmarknaden är för övrigt något som
flera av de intervjuade lyfter fram.
”Det skulle kunna vara att utveckla det projekt som heter Utvägen och det handlar om att
komma från fontänhuset och ut i arbetslivet. Det är något som jag tycker ska utvecklas mer,
för det behövs. Jag tror att många känner att de vill ut i arbete eller har kapacitet att jobba.
Ofta behöver man bara bli lockad med något lite smått, att man får komma ut och se hur det är
på en arbetsplats, eller att man får praktisera en vecka, eller så att man få prova på.”
Någon ser också behovet av att utveckla mer av uppsökande verksamhet.
”Att fortsätta med uppsökande verksamhet på lasarett till exempel. Man har ju en öppenvårdskontakt när man ligger inne på sjukhus och de kan informera när man blir bättre om att
det finns möjlighet att komma till ett sådant här ställe när man blir utskriven. Det är ett bra
sätt.”
I något fall påtalas också behovet av avlastning för handledarna vad avser den ekonomiska
redovisningen. Det framhålls att det är viktigt med en god sådan redovisning till kommunen.
”Ekonomin är viktig. En stabil ekonomi. Någon som sköter ekonomin så att personalen slipper ta den biten. Någon som kan visa upp ekonomin varje månad för kommunen.”
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Personalintervjuer
En heterogen målgrupp
Halmstad: Ingen homogen grupp utan varierande utifrån sjukdom, ålder, kön och utbildning.
Falkenberg: Liksom Halmstad varierande utifrån sjukdom, ålder, kön och utbildning. I Falkenberg arbetar man också med ett ungdomsprojekt. Vilka som kommer kan variera utifrån
vad samhället har att erbjuda. I en större stad är det förmodligen så att man vänder sig mer
specifikt till personer med omfattande psykisk problematik. I en mindre stad kan målgruppen
vara bredare.
Vid båda fontänhusen framkommer att inte alla passar in i deras verksamhet. Det kan exempelvis för en del personer vara svårt att klara av att vara i miljöer med många människor. För
andra att klara ansvaret.

Man arbetar med att föra ut sitt budskap
Halmstad: Informerar via broschyrer som sprids till socialförvaltning, psykiatri, tandvård med
flera, tar emot studiebesök och har praktikanter från kommunal yrkesutbildning (KY). Vidare
deltar medlemmarna i aktivitet och föreningar utanför fontänhuset. Man skulle dock behöva
arbeta mer med implementering hos personal vid berörda instanser.
Falkenberg: Informerar via vuxenpsykiatriska mottagningen (VPM), försäkringskassa, komvux, personliga ombud med flera. Deltar i samhällets aktiviteter som kvalitetsmässa, teaterresor med mera. Mycket information är dock via mun mot munmetoden. Förhoppning om att
kunna nå direkt till företag. Att bli en resurs för företagen till gemensam nytta.

Nätverket stärks
Halmstad: Ser tydligt att medlemmarnas nätverk stärks. Det finns en god gemenskap på Fontänhuset. Medlemmar träffas också utanför Fontänhuset. Många friska kontakter byggs upp
som är till nytta och stöd för den enskilde. Exempelvis träffas medlemmar och spelar innebandy eller går på hockey gemensamt.
Falkenberg: Fontänhuset har stor betydelse för medlemmarnas brytande av isolering och skapande av ett starkare nätverk. Reach-out verksamheten är särskilt viktig. Genom Reach-outen
blir man någon. Om man inte kommer så är man saknad (blir en del i ett sammanhang). En
del medlemmar behöver hjälp för att komma in i gemenskapen. Det är ett stort initiativ för
den enskilde att våga ”ofta har människor så mycket fördomar om sig själva att de inte vågar
ta kontakt”. De kontakter som byggs upp fungerar också utanför Fontänhuset. Men – ”det är
först när man känner att man har en uppgift man blir kvar”. Fontänhuset skall dock inte vara
för hela livet. Det är väsentligt att medlemmarna bygger upp kontakter utanför Fontänhuset.
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Från ”patient till person”
Halmstad: Man talar inte om diagnoser eller medicinering på fontänhuset. Man är ”en person
som har relationer till andra”.
Falkenberg: Förändringen från patient till person sker genom att den enskilde själv tar ansvar.
Att vara medlem i fontänhuset är något frivilligt. Särskilt i början av tiden på Fontänhuset
märks denna övergång.

Fontänhusen arbetar med den sociala plattformen
Falkenberg: Jobbar med helheten. En tydlig skillnad mellan Fontänhuset och offentliga verksamheter är att man arbetar med ”hela plattformen”, som jobb, sociala nätverket, gemenskapen, myndighetskontakterna, frivilligheten och det fortsatta stödet efter att medlemmen kommit ut på arbetsmarknaden eller till studier. Ett exempel på sådant stöd kan vara att följa med
en förälder till utvecklingssamtal på skolan. Det blir vinster för alla när fontänhuset fungerar
på ett bra sätt. Man blir ”ett kitt” mellan medlemmarna, vuxenpsykiatriska mottagningen
(VPM), socialtjänst, försäkringskassa med flera.

De anhöriga avlastas – men det finns behov av att utveckla detta arbete
Halmstad: Anhöriga får avlastning. Handledarna märker detta i det dagliga arbetet. Bland annat är det tydligt i de kontakter man har med anhöriga som är positiva till att deras nära är på
Fontänhuset. (Man får dock inte säga om någon är på fontänhuset utan medlemmens tillstånd.)
Falkenberg: Ett område som behöver utvecklas. Bland annat vad gäller medlemmars barn kan
det ibland vara svåra situationer att hantera. Man försöker stötta föräldrar i att vara föräldrar.
Man följer med till socialtjänst som ett stöd och man försöker få dem som är föräldrar att söka
hjälp när så behövs.

Medlemmarnas mående förbättras
Halmstad: Måendet påverkas ”självklart till det bättre”. Detta gäller generellt för medlemmarna.
Falkenberg: Medlemmarna mår absolut bättre tack vare Fontänhuset och dess verksamhet. Ett
annat resultat är att svackorna inte behöver bli lika djupa. Medlemmarna vet att Fontänhuset
finns och de kan tack vare gemenskapen snabbare återhämta sig efter sjukdomsperioder. En
viktig faktor i detta sammanhang är att man äter bra mat på Fontänhuset och bedriver alternativ träning vilket påverkar hälsan men också påverkar medicinens effekt positivt. Man vet att
medicineringen minskar och att läkarbesöken minskar tack vare deltagandet vid fontänhuset.
Dock är det så att många har sjukdomar som de måste få behandling för.
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Sjukvård och socialtjänst avlastas
Halmstad: Grundläggande är det salutogena perspektivet. Man talar i princip inte om diagnoser och medicinering. Man vet inte om antalet kontakter med sjukvården minskar och har inte
gjort några mätningar vad avser sjukskrivningar/sjukskrivningstider. Man vet inte heller om
medicineringen minskar. Helt klart är dock att medlemmarna mår bättre efter en tid på fontänhuset och att de växer som personer. De blir mer självständiga och kanske också ifrågasätter mer.
Falkenberg: Man vet att läkarbesök och medicinering minskar. Man räknar med att 2-3 personer per år kunnat bryta sin medicinering. Dock är det så att många har svåra sjukdomar som
kräver medicinering. En positiv effekt är att sjukvårdens insatser fungerar bättre då medlemmarna äter rätt och är aktiva. Genom Fontänhuset kan kontakterna med psykiatri och socialtjänst avdramatiseras, liksom nödvändig medicinering.

Arbete på fontänhus leder ibland till arbete på den öppna arbetsmarknaden
Halmstad: Medlemmarna går generellt sett från en hög grad av passivitet till ett aktivt deltagande i arbetsuppgifterna på fontänhuset. Den arbetsinriktade dagen är grundläggande för
verksamheten. Det finns dock stora variationer i vad de olika medlemmarna klarar. För en del
räcker det med att bara vara på Fontänhuset. Vad gäller övergång till reguljärt arbete har
handledarna, utifrån den korta tid Fontänhuset varit igång, inte ännu kunnat se sådana effekter. Det finns däremot medlemmar som nu är på väg ut i studier eller arbete.
Falkenberg: Lyfter fram samma områden som Halmstad men har utifrån sin längre erfarenhet
kunnat konstatera att 1-2 personer varje år kunnat gå ut i arbete. Under det senaste året har
ytterligare 4-5 personer påbörjat studier. Även medlemmar som haft sjukersättning har kunnat
komma ut i arbete. En fara finns dock i att Fontänhuset blir så tryggt att medlemmen inte vill
släppa taget. Samtidigt kan det vara svårt att få försäkringskassa och arbetsförmedling att förstå att det är just tryggheten, stödet och gemenskapen på Fontänhuset som gör att medlemmen
klarar det han/hon gör. Det arbete som bedrivs med ungdomar har lett till att de kunnat behålla kontakten med skola eller återupptagit sina studier. Att Fontänhuset finns kvar efter att
medlemmen går ut i arbete/studier innebär att fler lyckas hålla sig kvar på arbetsmarknaden.

Fontänhuset är ett alternativ till annan arbetsrehabilitering
Halmstad: De största skillnaderna mot ”Allt under ett tak” är att medlemmarna vid Fontänhuset själva styr sitt deltagande och vad de skall göra. Deras egna ansvar är större. I den offentliga verksamheten handlar det mer om att bli placerad och inte ha samma inflytande. Självhjälpstanken skiljer också. Fontänhusets sätt att arbeta bidrar till individens eget växande.
Falkenberg: En stor skillnad mellan de offentliga verksamheterna och Fontänhuset är arbetet
med den sociala plattformen, helheten.
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Fontänhusen når personer det offentliga inte når
Halmstad: Det finns de medlemmar som enbart kommer till Fontänhuset och som av olika
anledningar inte söker kontakt med vården eller socialtjänsten. Många har tappat förtroendet
för den offentliga verksamheten, varför de inte vill gå dit. De vill ha något eget, en frizon.
Falkenberg: Ser också att det finns medlemmar som över huvud taget inte söker sig till vård
eller socialtjänst. Det är dock viktigt att stödja medlemmarna i att ta nödvändiga kontakter
med myndigheter.

Utvecklingsområden
•

Halmstad: Att få långsiktighet – att veta att verksamheten får vara kvar och att ha
resurser anpassade till verksamheten.

•

Halmstad: Att nå de unga vuxna.

•

Halmstad: Att bygga upp samhällets förtroende för Fontänhusets verksamhet.

•

Falkenberg: Att arbeta vidare med ”utväg” till arbete eller studier.

•

Falkenberg: Att utveckla arbetet med närstående.

•

Falkenberg: Att förstärka handledarsidan i avsikt att bland annat möjliggöra ett fungerande samarbete med företag.

•

Falkenberg: Att fortsätta stärka samarbetet med försäkringskassa och arbetsförmedling.

Både Falkenberg och Halmstad lyfter frågan om ett tillfälligt boende med stöd för medlemmar
vid fontänhusen.
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Intervjuer med samarbetspartners
Samarbetsformer
Socialtjänstens boendestöd i Falkenberg och enheten för socialt stöd i Halmstad har ett relativt
nära samarbete med fontänhusen. Man rekommenderar klienter att ta kontakt och följer med
dem dit.
Personliga ombuden på båda orterna har ett nära och regelbundet samarbete med fontänhusen
på både klientbasis och i form av samarbete på ett mer övergripande plan.
Psykiatrin har ett samarbete med fontänhusen på olika nivåer. De intervjuade företrädarna har
dock båda bäst kunskap om verksamheten i Falkenberg.
Arbetsförmedlingen och försäkringskassan har samarbete med Fontänhuset i Falkenberg. Man
träffas regelbundet i avsikt att fördjupa samarbetet. Motsvarande myndigheter i Halmstad har
ännu inget sådant samarbete.
RSMH har inget direkt samarbete med fontänhusen.

Nätverket stärks
Gemensamt för samtliga intervjuade är att de ser/vet att medlemmars isolering bryts och att
deras nätverk stärks genom Fontänhuset. Det är tydligt att detta är en mycket viktig effekt av
fontänhusens arbete. Det nämns både nätverk i form av personalen vid fontänhusen och övriga medlemmar. Det framkommer också att medlemmar bygger upp nätverk utanför fontänhusens ram.

Från ”patient till person”
Samarbetspartners lyfter fram att medlemmarna upplever sig ha en viktig uppgift. De tar ansvar och känner delaktighet. Rollfördelningen är inte lika tydlig som i offentliga verksamheter
och acceptansen för psykisk sjukdom är större än i andra verksamheter.

Anhöriga avlastas
Särskilt de personliga ombuden lyfter fram verksamhetens vikt för de anhöriga. Man har sett
hur de anhörigas oro har minskat. Också i detta sammanhang framkommer att brytandet av
isolering är en viktig effekt som påverkar de anhöriga positivt. Det finns också exempel på att
de anhöriga får avlastning genom att de inser att de inte är ensamma i sin situation. RSMH tar
upp att anhöriga genom fontänhusen fått mer kunskap och förståelse för psykisk sjukdom.
Psykiatrin ser behovet av att fontänhusen utvecklar arbetet med de närstående.
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Måendet förbättras
Socialtjänsten ser att medlemmarna mår bättre men Falkenbergs socialtjänst påpekar också att
det kan finnas en fara i att medlemmar tar på sig ett alltför stort ansvar. Faran för ett alltför
stort ansvarstagande lyfts även av försäkringskassan. Halmstads socialförvaltning lyfter fram
det positiva i att den enskildes insikt ökar vilket medför att klienten kan ställa mer krav.
De personliga ombuden är tydliga i sin analys av att medlemmarna mår bättre. Den sociala
gemenskapen är viktig för måendet. Stödet ges av både handledare och övriga medlemmar.
Om inte fontänhusen funnits hade många av medlemmarna saknat en meningsfull vardag.
Psykiatrins företrädare ser även de att medlemmarna mår bättre.
Några samarbetspartners tar upp att inte alla personer i målgruppen passar in på fontänhusen.
Detta framhålls bland annat av RSMH:s företrädare som samtidigt konstaterar att de som blir
medlemmar mår bättre genom sitt medlemskap. De orsaker som nämns till att inte alla passar
in är att medlemmarna måste klara fysisk och psykisk närhet samt att de måste kunna ta ansvar.
Arbetsförmedling och försäkringskassa ser även de att medlemmarnas mående förbättras.

Kontakter med sjukvård/socialtjänst, försäkringskassa och arbetsförmedling minskar för dem som är medlemmar
Samtliga samarbetsparter vet eller upplever att den enskildes kontakter med dem i något eller
flera fall kunnat minskas eller avbrytas. Tydligast på denna punkt är de personliga ombuden
som exemplifierar med medlemmar som de tidigare haft mycket kontakt med, men som nu
klarar sig mer själva. Personliga ombudet i Falkenberg menar att fontänhusen bidrar till att
avdramatisera psykisk sjukdom och därmed även avdramatiserar medicinering. Detta leder till
att misskötsel av medicinering minskar.

Arbete på fontänhus leder ibland till att medlemmar kan komma ut på
den öppna arbetsmarknaden
Det framkommer från Halmstads Fontänhus samarbetspartners att några medlemmar därifrån
ännu inte kommit ut i arbete på den öppna arbetsmarknaden. Däremot att en medlem är i
praktik och en på lönebidragsanställning.
Vad avser Falkenbergs Fontänhus uppger flera samarbetspartners att medlemmar kommit ut i
arbetslivet.

Fontänhuset är ett komplement till annan verksamhet – men behöver utvecklas
Fontänhusens samarbetspartners ser i stort sett samstämmigt verksamheten som ett komplement till annan verksamhet. Fontänhusens tillkomst innebär att utbudet av daglig verksamhet
26

ökar för målgruppen. Samarbetspartners lyfter de skillnader som finns gentemot den offentliga verksamheten i form av medinflytande, frihet och ett större eget ansvar. Verksamheten
ger även de som inte är aktuella för arbetsmarknaden en möjlighet till regelbundenhet, gemenskap och en viktig sysselsättning.
Flertalet samarbetspartners tar upp behovet av utveckling av arbetsuppgifterna inom verksamheten men framför allt behovet av att förbättra kopplingen till den öppna arbetsmarknaden.

Fontänhusen når personer det offentliga inte når
Samtliga samarbetspartners vet eller tror att fontänhusen når personer som det offentliga inte
når.
En utförligare redovisning av enskilda samarbetspartners intervjusvar återfinns i bilaga 3.
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Offentlig daglig verksamhet
De dagliga verksamheter som finns i offentlig regi och som är avsedda/anpassade för den aktuella målgruppen ”Allt under ett tak” i Halmstad samt ”Falkgruppen” i Falkenberg. Halmstads kommun beskriver sin verksamhet enligt följande på kommunen hemsida (hämtat den
15 april 2009):
”Genom frivilliga åtaganden erbjuder Halmstad kommun också rehabilitering och sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder hos "Allt under ett tak". Länsarbetsnämnden,
primärvården och Halmstads kommun står gemensamt för verksamheten. Huvudsyftet är att
den enskilde med utgångspunkt från hans/hennes förutsättningar skall få ett meningsfullt liv
med ökad livskvalitet. Verksamheten innehåller möjligheter till social samvaro, sysselsättning
och arbetsförberedande rehabilitering.”
Falkgruppen beskriver på sin hemsida sin verksamhet sin verksamhet enligt följande (hämtat
den 15 april 2009):
”Målsättningen med verksamheten är att tillvarata och utveckla människors möjligheter att
komma ut i förvärvslivet. Den gemensamma grundsynen och målsättningen utgår från individen själv. Denna individuellt anpassade arbetsträning möjliggör en effektivare träning och
samordning. För individen innebär detta att funktionshindren kan övervinnas helt eller delvis.
Verksamheten är ett samarbete mellan:
Försäkringskassan,
Arbetsmarknadsinstitutet,
Landstinget (Primärvården) och
Kommunen (Socialförvaltningen).
Denna grupp av samarbetspartners utgör en stor samlad kompetens och resurs, som här utnyttjas på bästa sätt. Detta underlättar rehabiliteringen av psykiskt funktionshindrade och
samtidigt stärker det deras möjligheter att leva ett självständigt liv.”
Utredarens kommentar: Det kan komma att ske förändringar vad avser samhällets skyldighet
att tillhandahålla daglig verksamhet för målgruppen. Detta i samband med nu föreslagna förändringar av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslaget innebär
att vissa personer ur den aktuella målgruppen kommer att få rätt till daglig verksamhet. Den
nya grupp som kommer att omfattas av rätten till insatsen daglig verksamhet är de personer
om omfattas av LSS § 1 punkt tre och har ett omfattande psykiskt funktionshinder till följd
av psykisk sjukdom.
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Analys
Hallands båda fontänhus drivs som ideella föreningar. Klubbhusen har en styrelse, som består
av representanter från det privata och det offentliga. Verksamheterna skiljer sig från andra
ideella verksamheter bland annat genom sin styrelseform. Styrelsen hos ideella föreningar
utgörs vanligen av föreningsmedlemmar. Det finns dock inga hinder för en styrelsemedlem i
fontänhuset att vara medlem, men det är inget krav.
Fontänhusen har anställd personal som tituleras klubbhuschef och handledare. I Halmstad
finns två anställda och i Falkenberg sex anställda. Personalen skall arbeta sida vid sida med
medlemmarna under det som kallas ”Den arbetsinriktade dagen”. Detta innebär att varje
medlem har en eller flera uppgifter som man ska ta ansvar för. Utan medlemmarnas arbete
skall verksamheten inte vara möjlig att bedriva
Halmstads verksamhet är relativt nystartad, hösten 2007, medan Falkenbergs verksamhet varit
igång sedan våren 1999. Halmstads Fontänhus drabbades, under hösten 2008 och efter att ha
bedrivit verksamhet i endast ett år, av viss turbulens vilket gjort att Fontänhuset i realiteten
och med nuvarande personalstyrka varit igång under bara ett halvårs tid.
Halmstads verksamhet har ca 40 medlemmar och ca 20 besök per dag, medan Falkenbergs har
119 medlemmar och ca 25 besökande medlemmar per dag. Därutöver har Falkenberg angivit
att ytterligare ett antal besökare kommer till klubbhuset varje dag. För både Halmstad och
Falkenbergs verksamheter gäller att antalet registrerade besök torde vara i underkant,
eftersom det är frivilligt att notera sina besök i verksamheternas liggare.
Halmstads verksamhet finansieras huvudsakligen av Halmstads kommun, medan Falkenbergs
verksamhet finansieras i huvudsak av Falkenbergs kommun och Hallands landsting.
På båda orterna har man sina lokaler centralt belägna. Falkenberg kommer att flytta sin verksamhet (Storgatan 45 B) till annan, bättre lämpad lokal medan Halmstads nuvarande lokal
(Bolmensgatan 11) är förhållandevis väl lämpad för ändamålet.

Fontänhusen i Halmstad och Falkenberg vänder sig till flera
olika målgrupper
Fontänhusen i Halmstad och Falkenberg har en heterogen målgrupp. Det vore egentligen
bättre att tala om fontänhusens målgrupper. Möjligen är det så att fontänhusen i mindre städer
riktar sig till en bredare målgrupp än i storstäder där man möjligen i högre utsträckning inriktar sig på dem som har en tydlig diagnos? Här kan också utbudet av verksamheter spela in, i
den mindre staden kanske utbudet är något sämre, varför fler individer söker sig till Fontänhuset.
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Det förefaller också som att personer i målgruppen, som de offentliga verksamheterna inte har
kontakt med, i viss utsträckning söker sig till fontänhusen. Det kan då röra sig om personer
som tappat förtroendet för det offentliga på grund av egna upplevelser, som inte vill ha någon
diagnos eller som inte har haft någon kontakt med det offentliga och inte vill ha någon sådan.
Intressant utifrån utvärderingen är dock att fontänhusen inte tycks öka medlemmarnas eventuella avoghet gentemot samhällets olika instanser. Tvärt om värnar man om vikten av ett gott
samarbete även på det individuella planet.
Inte alla i målgrupperna passar in hos fontänhusen. Närheten mellan medlemmarna och antalet människor som vistas på fontänhusen nämns som hinder för en del personer. Det krävs
därtill en viss mognad för att klara den arbetsinriktade dagen och det egna ansvaret. Några
individer önskar dessutom säkert en snabbare och mer tydlig inriktning mot arbete på den
öppna arbetsmarknaden. Oavsett resurser kan därför fontänhusen inte ta emot alla personer i
målgrupperna, utan de måste ses som ett komplement till annan verksamhet.

Det finns tydliga skillnader mellan den offentliga verksamheten
och fontänhusen
Förutom skillnaderna i organisation och huvudmannaskap visar utvärderingen av fontänhusen
i Falkenberg och Halmstad på stora upplevda skillnader mellan motsvarande offentliga verksamheter och fontänhusen. Friheten, det egna valet, det självpåtagna ansvaret och självhjälpstanken är några av de faktorer som präglar vardagen på fontänhusen. Den offentliga
verksamheten upplevs som mer styrd och med en lägre grad av eget ansvar och delaktighet.
En ytterligare faktor som skiljer är fontänhusens inriktning på arbete med individens sociala
bas. Medlemmarna får komma igång i egen takt och utifrån egna önskemål. Den som inte
orkar eller vill behöver inte arbeta (åtminstone låta bli under en period, utredarens kommentar). Lika viktigt som att producera något och själv närma sig arbetsmarknad eller studier är
att ge stöd till varandra genom det som kallas Reach-out. Grundläggande i verksamheten är att
få den enskilde medlemmen att förstå att han/hon betyder något, har en viktig uppgift och är
saknad om han/hon inte kommer. Genom detta arbete växer medlemmen som person, vilket
också framgår av utvärderingen. Den sociala basen innebär ett stöd som omfattar livet snarare
än enbart arbetsplatsen. Det långsamma tempot och det omfattande stödet upplevs av flera
intervjuade innebära att förändringar i mående och livssituation medför möjligheter till en
stabilare och mer långsiktig förändring.
Daglig verksamhet saknas för en del av fontänhusens målgrupp (målgrupper). En förändring
av detta kan, för ett antal individer, komma att ske i samband med nu aktuella förändringar av
LSS-lagstiftningen.
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Fontänhusens verksamhet har effekter
Måendet förbättras och nätverket stärks
Antalet forsknings- och utvärderingsstudier som mäter effekten av fontänhusens arbete är
relativt begränsat. Däremot är det så att ett antal av de komponenter som ingår i fontänhusens
arbete har utvärderats i andra sammanhang. Det handlar då bland annat om självhjälpsmetoder
och arbete med bistånd. Föreliggande utvärdering, tillsammans med aktuell forskning, visar
dock på en rad positiva effekter avseende medlemmars mående och stärkta nätverk tack vare
fontänhusens arbete. Det torde inte råda någon tvekan om att fontänhusen i Halland, för dem
som blir medlemmar, aktivt bidrar till att bryta isolering, stärka nätverket, få en frisk gemenskap, bättre mående och eget växande som person. En del av dessa effekter framkommer
också av den forskning som bedrivits i Sverige. Magnus Karlsson konstaterar (Vänskap och
arbete, 2007, sid 167) ”Det har visats hur det på klubbhuset finns tydliga självhjälpsinslag och
hur medlemmar i olika situationer stödjer varandra. Det har också visats hur man genom den
arbetsinriktade dagen och övergångsanställningar givit dessa medlemmar ökade möjligheter
att få ett meningsfullt arbete. Och det har visats hur den sociala gemenskapen på klubbhuset
rimligen leder till ett rikare socialt liv.”
Christina Norman, som genomfört en studie avseende Fontänhuset i Göteborg och som
arbetar som samordnare vid Brukarrevision, Sociala resursförvaltningen i Göteborg, har vid
intervju 2009-05-06) bekräftat flera av de effekter som framkommit vid utvärderingen.
Samtidigt konstaterar hon att inte alla personer med psykisk sjukdom passar in vid
fontänhusen. Att bli medlem är frivilligt och ställer krav på den enskilde.
De effekter Christina Norman iakttagit är bland annat att medlemmarna får ett stärkt nätverk
och gemenskap. De har en trygghet i Fontänhuset. På Fontänhuset finns en acceptans för deras sjukdom. Medlemmarna utvecklas och växer som personer och mår generellt sett bättre.
Vad avser eventuellt minskad medicinering har hon i sin studie, ”Fountain House, en möjlig
modell för empowerment”, (2001), konstaterat att det är en tveksam framgångsfaktor då medicineringen i sig inte behöver vara negativ.
Andra effekter som framkommit i föreliggande utvärdering, men som möjligen inte är lika
generella är avdramatisering av psykisk sjukdom och nödvändig medicinering. Frågan är
också vad det betyder för psykiatrisk behandling att patienten finns i ett sammanhang, har en
viktig uppgift och får god och näringsriktig mat?

Sjukvården avlastas – men kanske också socialtjänsten
Utifrån vad som framkommit i utvärderingen kan det inte råda någon tvekan om att medlemmarnas generellt förbättrade mående borde leda till minskade, eller/och förbättrade kontakter
med sjukvård och eventuellt också socialtjänsten. Sjukvårdshuvudmannen torde vara den huvudman som avseende den egna verksamheten ser de största effekterna i form av avlastning.
För att helt klarlägga sambandet (med forskningsmetoder) skulle det förmodligen fordras en
experiment-/kontrollstudie, vilket näppeligen skulle låta sig göras på grund av etiska aspekter.
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Fontänhusen når individer det offentliga inte når
En ytterligare aspekt på fontänhusens verksamhet är att de uppenbarligen når individer med
psykisk problematik som de offentliga inrättningarna inte når. Detta framgår av intervjuer
med både medlemmar, samarbetspartners och personal. Fontänhuset kan, för dem, bli ett första steg att ta emot hjälp för den enskilde. Genom fontänhusens avdramatisering av psykisk
sjukdom och den trygga miljö som erbjuds, kan det även finnas möjligheter för vårdpersonal
att träffa dessa personer på fontänhusen, där de känner sig trygga, och erbjuda hjälp.

För en del medlemmar leder medlemskapet till arbete eller studier – för
andra är detta inte ett realistiskt mål
Arbetsinriktningen innebär inte att alla fontänhusens medlemmar skall eller kan komma ut på
arbetsmarknaden, utan är snarare den metod som fontänhusen använder inom sin egen verksamhet. Alla som är medlemmar skall erbjudas en viktig arbetsuppgift utifrån sina förutsättningar. Fontänhusens arbetsinriktning innebär dock inte att man förvägrar medlemskap till
individer som saknar förutsättningar för att komma ut på arbetsmarknaden eller till studier.
För dessa medlemmar innebär Fontänhuset en möjlighet till bruten isolering, gemenskap,
stärkt nätverk och på sikt kanske ändå en möjlighet till någon form av arbete eller studier på
den öppna eller ”halvöppna” arbetsmarknaden.
Av utvärderingen framgår att både nära samarbetspartners och medlemmarna själva ger exempel på där fontänhusens långsiktiga arbete inneburit att medlemmar kunnat gå ut i arbetsliv
eller studier. Samtidigt framhålls, från både medlemmar och samarbetspartners, vikten av att
finna och utveckla bättre former för utslussning på den öppna arbetsmarknaden. De medlemmar som har en tydlig inriktning mot att komma ut på arbetsmarknaden, eller studier, ser stora
behov av utveckling för fontänhusen inom detta område. Man nämner också behovet av ett
utvecklat samarbete med berörda myndigheter. Samma behov ser deras samarbetspartners.
Samtidigt är det tydligt att det finns skillnader i synsätt mellan exempelvis arbetsförmedling
och försäkringskassa gentemot fontänhusen. Man ser inte alltid samma saker hos den enskilda
individen. Fontänhusens samarbetspartners kan uppleva att medlemmens ansvar och engagemang för verksamheten på Fontänhuset tar alltför mycket kraft från denne. Medlemmen kan
därigenom få svårt att fokusera på målet, att nå arbetsmarknaden. Fontänhusen ser istället att
medlemmen endast tack vare sin bas i fontänhuset klarar sig så bra som han/hon gör. Samtidigt ser både medlemmar och personal att tryggheten i Fontänhuset på sikt kan utgöra en fara.
Det handlar alltså inte enbart om att finna goda former för samarbete utan även om att diskutera och söka finna en gemensam grundsyn vad avser målgruppen.
Christina Norman har i sin tidigare nämnda studie från Fontänhuset i Göteborg (2001) konstaterat att ett antal medlemmar kommer ut i arbete eller studier. I just den studien rörde det
sig om 13 procent av de aktiva medlemmarna.
En fara som påtalas från en av fontänhusens samarbetspartners är att ett alltför nära samarbete
kan leda till att Fontänhuset förlorar sin specifika profil och inte länge utgör det alternativ som
är tänkt. En möjlighet är därför att inrikta samarbetet på specifika målgrupper inom verksam32

heten. Ett exempel på en sådan målgrupp är de som tydligt ser fontänhuset som ett steg mot
arbete eller studier. Just vad gäller denna grupp förefaller det finnas behov av ett tätare samarbete med försäkringskassa, arbetsförmedling, näringsliv och kommun. För andra målgrupper kan det bästa vara att koncentrera samarbetet till landsting och kommun.
En intressant fråga är om fontänhusen genom sitt fortsatta stöd efter övergång till arbete eller
studier når en ökad hållbarhet i förändringen gentemot vad offentliga verksamheter kan
uppnå? En avgörande faktor här kan vara det livslånga medlemskapet som möjliggör för
medlemmen att gå in och ut ur verksamheten beroende på behov och egna önskemål.

Detta behöver utvecklas
Förutom tidigare nämnt behov av att utveckla utslussningen till arbetslivet finns ett antal väsentliga utvecklingsfrågor. Det handlar på det övergripande planet om verksamheternas tryggande ekonomiskt. Flera, både medlemmar, personal och samarbetspartners, lyfter också frågan om den alltför låga personalbemanningen (framför allt gällande Fontänhuset i Halmstad),
vilken ses som ett hinder i utvecklingen av verksamheterna.
Andra områden som framkommer i intervjuerna är behovet av utveckling av anhörigstödet
och frågan om hur man skall bemöta de anhöriga. Vidare behovet av att kunna erbjuda tillfälligt boende med stöd. I Halmstad ser man dessutom ett stort behov av att utveckla verksamheten för de unga vuxna.

Det är med stor sannolikhet god långsiktig ekonomi att satsa på fontänhusen
Det går naturligtvis inte att utifrån föreliggande utvärdering bevisa att de effekter som lyfts
fram påverkar/avlastar sjukvård, socialtjänst med flera myndigheter. De effekter som framkommit borde dock rimligen innebära minskade kostnader för åtminstone sjukvården och
eventuellt även socialtjänsten, varför ett utifrån verksamhetens karaktär väl anpassat ekonomiskt stöd vore relevant. Samtidigt är det väsentligt att inte samhällets eventuella stöd blir av
den omfattningen att fontänhusens integritet och verksamhetsidé påverkas negativt.
En möjlighet är att i samband med förändrad lagstiftning ge Fontänhuset i uppdrag att anordna daglig verksamhet för en del av de personer som kan bli aktuella för sådan insats.
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Sammanfattande slutsatser
Av utvärderingen framgår att fontänhusen skall ses som ett komplement till annan verksamhet. Karaktäristiskt för fontänhusen är att medlemmarna har ett omfattande eget inflytande
över verksamheten och sin egen rehabilitering. Det finns en stor frihet och ett eget ansvar för
den egna utvecklingen, stödet till övriga medlemmar och verksamhetens fortlevnad.
Det går inte att tala om EN målgrupp för fontänhusen, snarare målgrupper. Målgrupperna för
fontänhusen består av individer med olika sjukdomshistorik, utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, ålder, kön och vitt skilda förutsättningar. Många av medlemmarna har inte förutsättningar för att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Verksamheten anpassas till alla
dessa grupper men med det gemensamma att den arbetsinriktade dagen, självhjälpstanken och
det salutogena synsättet är centralt.
Ett viktigt begrepp är Reach-out som i korthet innebär att medlemmarna håller regelbunden
kontakt med de medlemmar som inte kommer till fontänhuset. Syftet är bland annat att visa
medlemmen att denne är saknad när han/hon inte kommer.
Inte alla individer i dessa målgrupper passar in på fontänhusen. Det förefaller krävas av medlemmen att denne skall klara en viss psykisk och fysisk närhet mellan individer. Vidare måste
det finnas tillräcklig egen mognad för att kunna ta det ansvar som krävs i en självhjälpsorganisation.
Av utvärderingen framgår att det finns en stor samstämmighet mellan fontänhusens medlemmar, personal och samarbetspartners avseende följande effekter:
•

Fontänhusen når individer som inte tar kontakt med offentliga institutioner.

•

Medlemmarna lyckas bryta sin isolering och finna en gemenskap.

•

Medlemmarnas finner en gemenskap och deras nätverk stärks.

•

Medlemmarna mår bättre.

•

Medlemmarna känner att de har en värdefull uppgift oavsett om den inte leder till ett
arbete på den öppna arbetsmarknaden.

•

En del av medlemmarna kommer ut på arbetsmarknaden eller till studier.

Därutöver framkommer från flera av de intervjuade att:
•

En del medlemmar kan minska sin medicinering – för andra kan medlemskapet innebära en avdramatisering av sjukdom och medicinering.

•

Anhöriga kan få avlastning och ökad kunskap genom Fontänhuset.
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•

Det kan finnas en risk i att Fontänhusets trygghet innebär svårigheter vid utslussning
till arbetslivet.

•

Möjligheterna till ett fortsatt stöd efter påbörjat arbete eller studier är värdefullt för
hållbarheten i förändringen.

Sammanfattningsvis konstateras att förutom de positiva effekterna för den enskilde tyder
mycket på att sjukvård och socialtjänst avlastas.
Exempel på utvecklingsbehov är ett förbättrat samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa, näringsliv och kommun avseende utslussningen till arbetslivet. Vidare utveckling av arbetet med anhöriga, utveckling av arbetet med unga vuxna, utveckling av tillfälligt boende med stöd och slutligen verksamheternas tryggande ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
För den grupp som kanske inte i första hand är aktuella för den öppna arbetsmarknaden
finns en möjlighet för kommunen att i samband med förändrad LSS-lagstiftning ge fontänhuset i uppdrag att anordna daglig verksamhet för en del av de personer som blir aktuella för en sådan insats.
Därutöver behövs utveckling av arbetet med anhöriga, utveckling av arbetet med de unga
vuxna, utveckling av tillfälligt boende med stöd och slutligen verksamheternas tryggande
ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
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Bilaga 1

Riktlinjer
Reviderade oktober 2004. Översättningen översedd 2008

MEDLEMSKAP
1. Medlemskap är frivilligt och utan tidsbegränsning.
2. Klubbhuset har kontroll över antagandet av nya medlemmar. Medlemskapet är öppet för
alla som har en psykiatrisk sjukdomshistoria, såvida inte personen ifråga utgör ett påtagligt
och aktuellt hot mot klubbhusgemenskapens allmänna säkerhet.
3. Medlemmar väljer hur de använder sig av klubbhuset och de anställda de arbetar med. Det
finns inga överenskommelser, kontrakt, scheman eller regler som avser att tvinga fram deltagande bland medlemmarna.
4. Alla medlemmar har samma tillgång till klubbhusets alla möjligheter, oberoende av diagnos och funktionsnivå.
5. Medlemmar medverkar, om de vill, i skrivandet av alla dokument angående deras deltagande i klubbhuset. Alla sådana dokument skall undertecknas av både medlem och anställda.
6. Medlemmar har rätt till omedelbart återinträde i klubbhusgemenskapen efter frånvaro oavsett hur länge frånvaron varat, såvida inte deras återinkomst innebär ett hot mot klubbhusgemenskapen.
7. Klubbhuset bedriver en väl fungerande uppsökande verksamhet för att nå medlemmar som
inte kommer till klubbhuset, blir isolerade i samhället eller är intagna för vård.

RELATIONER
8.Alla klubbhusmöten är öppna för både medlemmar och anställda. Det finns inga formella möten
enbart för medlemmar eller enbart för anställda, där verksamhetsbeslut och medlemsfrågor diskuteras.
9.Klubbhusets anställda är tillräckligt stor i antal för att engagera medlemmarna, men så liten i antal
att det blir omöjligt att utföra arbetsuppgifterna utan medlemmars medverkan.
10. Klubbhusets anställda arbetar allsidigt. Alla anställda delar ansvaret för arbetet med anställningar,
boende, kvälls- och veckosluts- och storhelgsprogram, samt ansvar för klubbhusets enheter. Klubbhusets anställda delar inte sin arbetstid mellan klubbhuset och andra större ansvarskrävande arbetsuppgifter.
11. Medlemmar och anställda, och ytterst klubbhusets föreståndare. ansvarar för klubbhusets verksamhet. Det viktigaste i detta ansvar är engagerandet av medlemmar och anställda i alla delar av
klubbhusverksamheten.

UTRYMME
12. Klubbhuset har sin egen identitet, vilket innefattar eget namn, postadress och telefonnummer.
13. Klubbhuset är beläget i egna lokaler. Det är skilt från alla former av psykiatrisk vård eller
andra institutioner och är oförenlig med andra verksamheter. Klubbhusets lokaler skall främja
den arbetsinriktade dagen och samtidigt vara tilltalande, lagom stora och förmedla en känsla
av respekt och värdighet.
14. Alla klubbhusutrymmen är tillgängliga för medlemmar och anställda. Det finns inga utrymmen avsedda enbart för anställda eller enbart för medlemmar.

DEN ARBETSINRIKTADE DAGEN
15. Den arbetsinriktade dagen engagerar medlemmar och anställda tillsammans, sida vid sida
för att driva klubbhuset. Klubbhuset inriktar sig på starka sidor, begåvning och förmåga; därför får den arbetsinriktade dagen inte omfatta klinisk medicinsk behandling, dagvård eller
terapiprogram inom klubbhuset.
16. Det arbete som utförs i klubbhuset är uteslutande arbete som uppstår i klubbhuset genom
verksamheten i och utvecklandet av klubbhusgemenskapen. Inget arbete som utförs för utomstående personer eller företag, med eller utan betalning, är godtagbart arbete i klubbhuset.
Medlemmar betalas inte för något klubbhusarbete, inte heller förekommer några andra konstgjorda belöningssystem.
17. Klubbhuset är öppet minst fem dagar i veckan. Den arbetsinriktade dagen motsvarar ordinär arbetstid.
18. Klubbhuset är organiserat i en eller flera arbetsenheter, som var och en har tillräckligt med
handledare, medlemmar och meningsfullt arbete för att upprätthålla en fullständig och engagerande arbetsinriktad dag. Enhetsmöten hålls för att främja relationer såväl som organisera
och planera arbetet för dagen.
19. Allt arbete i klubbhuset är avsett att hjälpa medlemmar att återfå sitt egenvärde, få ett mål
och känna självförtroende. Det är inte avsett att vara en yrkesutbildning.
20. Medlemmar har möjlighet att delta i allt arbete i klubbhuset, inklusive administration,
forskning, introduktion av nya medlemmar, reach out, anställning, träning och utvärdering av
anställda, PR (upplysa och informera om verksamheten), advocacy samt utvärdering av
klubbhusets effektivitet.

ANSTÄLLNINGAR
21. Klubbhuset gör det möjligt för sina medlemmar att återvända till betalt arbete, genom
övergångsarbete, olika former av arbete med stöd från samhället och eget arbete. Därför erbjuder inte klubbhuset sina medlemmar anställningar genom verksamheter inom husets väggar, segregerade klubbhusföretag eller skyddade verkstäder.

ÖVERGÅNGSARBETE
22. Klubbhuset erbjuder egna övergångsarbeten som en rättighet för medlemmen. Dessa ger
möjlighet för medlemmar att arbeta på arbetsplatser i affärsliv och industri. Klubbhusets
övergångsarbeten karakteriseras av att klubbhuset alltid garanterar att arbetet blir utfört vid
medlems frånvaro. Övergångsarbetsprogrammet uppfyller nedanstående kriterier:
A. Önskan att arbeta är den absolut viktigaste faktorn när man avgör möjligheten tillplacering
i arbete.
B. Möjlighet till arbetsplatsplacering kommer att stå till buds, oavsett om man lyckats eller
misslyckats på tidigare arbetsplatser.
C. Medlemmarna arbetar i arbetsgivarens lokaler.
D. Medlemmarna betalas enligt rådande lönenivå, dock minst minimilön, direkt av arbetsgivaren.
E. Övergångsarbeten kan ordnas inom ett brett urval av arbetstillfällen.
F. Övergångsarbeten är på deltid och tidsbegränsade, i allmänhet 15 - 20 timmars arbete per
vecka och från sex till nio månaders varaktighet.
G. För urval och träning av medlemmar till övergångsarbete ansvarar klubbhuset, inte arbetsgivaren.
H. Klubbhusets medlemmar och anställda rapporterar om övergångsarbeten till alla berörda
instanser som handlägger medlemmars förmåner.
I. Övergångsarbeten handhas av klubbhusets anställda och medlemmar, inte av ÖA-specialister.
J. Det finns inga övergångsarbeten inom själva klubbhuset. ÖA hos klubbhusets huvudmän
måste utföras utanför klubbhusets lokaler och uppfylla samtliga ovanstående kriterier.

ARBETE MED STÖD (SUPPORTED EMPLOYMENT) OCH
EGET ARBETE
23. Klubbhuset bistår och stöder medlemmar med att skaffa, upprätthålla och efterhand förbättra deras anställningar.
24. Medlemmar med egna arbeten har fortfarande tillgång till allt stöd och alla möjligheter i
klubbhuset, inklusive att huset hjälper dem med deras rättigheter när det gäller boende samt
rättsliga, ekonomiska, medicinska och personliga frågor. De har även rätt att delta i kvällsoch veckoslutsprogram.

UTBILDNING
25. Klubbhuset stöder medlemmar i att vidareutveckla sina yrkesinriktade och studieinriktade
mål genom att hjälpa dem att utnyttja möjligheterna till vuxenutbildning i samhället. Dessutom tillhandahåller klubbhusutbildnings- och studieverksamhet inom huset som uttalat använder medlemmars förmåga för att lära ut och handleda.

HUSETS VERKSAMHET
26. Klubbhuset ligger i ett område med god tillgång till allmänna kommunikationer, för att
komma till och från både klubbhusverksamheten och övergångsarbeten. Klubbhuset tillhandahåller eller ordnar med ändamålsenliga alternativ när tillgången till allmänna kommunikationer är begränsad.
27. Stöd och hjälp till medlemmar för att komma i kontakt med samhällets service kan fås av
klubbhusets medlemmar och anställda. Denna gemensamma stödverksamhet är en central
uppgift i klubbhusets arbetsgruppsstruktur. Den omfattar hjälp med rättigheter, boende och
rådgivning såväl som att finna god medicinsk, psykologisk och farmakologisk vård samt
ordna stöd från samhället vid missbruksproblem.
28. Klubbhuset åtar sig att se till att alla medlemmar får många valmöjligheter till ett säkert,
godtagbart och ekonomiskt överkomligt boende. Klubbhuset har tillgång till boendemöjligheter som uppfyller dessa kriterier, i annat fall utvecklar klubbhuset ett eget boendeprogram.
För klubbhusets boendeprogram gäller:
A. Medlemmar och anställda sköter verksamheten tillsammans.
B. Medlemmar som bor där, gör det av eget val.
C. Medlemmar väljer själv var de vill bo och med vem de vill dela bostad.
D. Målsättning och tillvägagångssätt är utformade i överensstämmelse med den övriga klubbhuskulturen.

E. Stödnivån ökar eller minskar i förhållande till medlemmens varierande behov.
F. Medlemmar och anställda deltar aktivt för att hjälpa medlemmar att behålla sitt boende, i
synnerhet under perioder av sjukhusvistelse.
29. Klubbhuset genomför regelbundna, objektiva utvärderingar av sin verksamhets effektivitet.
30. Klubbhusföreståndaren, medlemmar, anställda och andra lämpliga personer deltar i ett tre
veckors träningsprogram i klubbhusmodellen vid en certifierad träningsbas.
31. Klubbhuset har rekreations- och sociala program kvällar och veckoslut. Helgdagar firas på
den dag de faktiskt infaller.

FINANSIERING, LEDNING OCH ADMINISTRATION
32. Klubbhuset har en oberoende styrelse, eller, om det har en finansiär som huvudman, en
separat rådgivande styrelse, som består av personer som kan stödja klubbhuset vad gäller finansiella, juridiska och samhällsfrågor, samt verka för husets intressen.
33. Klubbhuset upprättar och upprätthåller sin egen budget, som fastställs av styrelsen eller
den rådgivande styrelsen före verksamhetsårets början och budgeten följs upp regelbundet
under verksamhetsåret.
34. De anställdas löner är konkurrenskraftiga i förhållande till jämförbara tjänster inom
psykosocial rehabilitering och psykiatrisk vård.
35. Klubbhuset har stöd av myndigheter. Klubbhuset samarbetar med människor och organisationer som kan hjälpa till att göra klubbhusets arbete effektivare i samhället.
36. Klubbhuset har öppna mötesformer och rutiner som gör det möjligt för medlemmar och
anställda att aktivt delta i beslut, som regel i samstämmighet, gällande klubbhusets ledning,
policy, framtida inriktning och utveckling.
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Historik
Det ursprungliga Fountain House grundades i New York i juni 1948. Klubbhusets ursprung
och verksamhet tog dock sin egentliga början redan i mars 1944. En kvinna, Elisabeth Ker
Schmerhorn började intressera sig för människors psykiska tillkortakommanden. Hon influerades av bland annat psykiatern Carl Jung och sociologen Pitirim Sorokin. Under en period
arbetade hon vid mentalsjukhuset Rockland State hospital i New York där hon tillsammans
med psykiatrikern Hiram Johnson arbetade med en grupp inne på sjukhuset som i många
stycken fungerade som en självhjälpsgrupp. Influenser till sitt arbete fick man bland annat
från Anonyma alkoholister (också detta var helt nya tankar vid denna tiden men då kring
missbruk och självhjälpsgrupper för missbrukare).
En av de patienter som deltog i denna grupp, Michael Obolensky, en rysk adelsman tog initiativ till att starta en likande självhjälpsgrupp, men nu utanför sjukhuset. Man kallade gruppen
för ”We are not alone (WANA) och man hade sin första träff 1944. I gruppens fortsatta arbete
blev det tydligt att ömsesidig förståelse sågs som ett helt centralt inslag. Namnet syftade inte
bara på personer med psykisk sjukdom, utan även på det utanförliggande samhället. Man tog
avstånd från ett vi-och dom-tänkande. Intressant är att grunden till fontänhusrörelsen utgjordes av den professionelle tillsammans med den drabbade. Båda hade dessutom goda kontakter
med makthavare.
Wana fångade de grundtankar som präglade Anonyma Alkoholister och gjorde dem till sina
egna. Man presenterade ett eget, brukarorienterat perspektiv. Man betonade den ömsesidiga
förståelsen och behovet av att ha personer runt sig som är i samma situation som man själv.
Den professionelle agerar möjliggörare men ska i övrigt hålla en låg profil och låta gruppdeltagarna bli ansvariga för gruppen.
Under våren 1948 beslutade sig Wana för att köpa ett hus i New York City där man kunde
utveckla sin verksamhet. Fontänen på gården kom att ge namn åt organisationen när den blev
registrerad som frivilligorganisation i juni 1948 (Andersson 1998).
Man utvecklade ett samarbete med Rockland State Hospital. Samarbetet gick ut på att Fountain House skulle utgöra en sorts utslussningsstation åt sjukhuset där de kunde arbetsträna.
Man tog en rad beslut om hur verksamheten skulle organiseras och ledas. Man var överens
om att inrätta en styrelse som bestod av personer som hade inflytande i samhället. För att behålla brukarinflytandet, vilket var centralt i organisationen, inrättande man ett så kallat ”Fellowship” som endast bestod av personer med psykisk sjukdom och vilka skulle ansvara för
den dagliga verksamheten. Formellt sett var Fellowship fristående från den stiftelse som
Fountain House utgjorde.
Arbetet vid Fountain House var allt annat än fritt från konflikter och visade den balansgång
som klubbhus fortfarande har att gå. Konflikter fanns mellan Fountain House och dess styrelse, Fellowship och de personer som kom att anställas. Man ville driva sin organisation ut-

ifrån ett tydligt och omfattande brukarinflytande, men hade samtidigt anställda i organisationen som antingen var professionella eller började agera som sådana. Samma problematik
finns för övrigt än idag.
Först år 1956 kunde situationen stabiliseras. En ny klubbhuschef, John Beard, bestämde sig,
tillsammans med styrelsen och de anställda, att helt enkelt avhysa Fellowship från Fountain
House. Kvar fanns nu endast en organisation – stiftelsen Fountain House. Detta agerande innebar att det formella brukarinflytandet över Fountain House verksamhet var borta. För att
inte riskera ytterligare splittring tog Beard själv makten. Fountain House hade därmed utvecklats från att vara en liten självhjälpsgrupp 1944 till att bli en professionellt ledd verksamhet 1956.
Utöver Beards agerande vad gällde klubbhusets organisation var han en av förgrundsfigurerna
vad avser att betona det friska snarare än det sjuka, ett synsätt som fortfarande är centralt i
klubbhusrörelsen. Han var också den person som ledde utvecklandet av övergångsanställningar – ett system där medlemmar vid Fountain House får en kortare anställning med lön hos
en arbetsgivare och i sitt arbete får stöd av sitt klubbhus.
Klubbhusmodellen spred sig inte över USA förrän under 1970-talet. Anledningen var att styrelsen i det ursprungliga Fountain House i New York motarbetade detta. Man förbjöd bland
annat en nybildad grupp i Philadelphia att kalla sig Fountain House. Under 1970-talet började
dock allt fler inom psykiatrin få inspiration och utbilda sig vid Fountain House. National Institut Of Mental Health intresserade sig för verksamheten och spred dess idéer. Landets
Community Mental Health Centers inlemmade idéerna vid sina egna verksamheter.
Sveriges och Europas första Fountain House invigdes i Stockholm den 24 juni 1980.
På Fountain House New Yorks hemsida går det den 6 april 2009 att läsa att sedan grundandet
1948 har klubbhusmodellen spridit sig till 32 olika länder och totalt finns det idag 400 klubbhus runt om i världen som hjälper ca 50 000 män och kvinnor. Därutöver finns ett stort antal
andra verksamheter som delvis arbetar i enlighet med modellen.
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Sammanställning av intervjuer med
samarbetspartners
Samarbetsformer
Halmstad socialtjänst: Man följer med klienter till Fontänhuset och kan i överenskommelse
med klient och Fontänhus vara med vid tre första tillfällena. Problem kan uppstå om klienter
därefter inte klarar av att gå själva. Det kan innebära att de inte fortsätter.
Falkenberg socialtjänst: Det finns ett kontinuerligt samarbete i form av att boendestödet tar
med sig klienter till Fontänhuset.
Personligt ombud (PO) Halmstad: Har god kunskap om Fontänhuset. Är på Fontänhuset en
eftermiddag varannan vecka.
PO Falkenberg: Är väl initierade och har en period varit samlokaliserade med Fontänhuset.
Man har ett regelbundet samarbete.
Psykiatrichef: Har kunskap om framför allt Falkenbergs Fontänhus. Det finns ett samarbete
mellan psykiatriska öppenvården och Fontänhuset i Falkenberg .
Psykiatri vårdutvecklare: Har kontakt med och kunskap om Fontänhuset i Falkenberg.
Arbetsförmedlingen Falkenberg: God kännedom om verksamheten. Träffar representanter för
Fontänhuset i Falkenberg en gång per månad.
Försäkringskassan i Falkenberg: God kännedom om verksamheten. Är med i samverkansgrupp i Falkenberg.
RSMH – ordförande i Halmstad. Har kännedom om Fontänhusen i både Halmstad och Falkenberg. Är med i brukarråd. Det finns dock inget direkt samarbete mellan RSMH och Fontänhusen. Tycker det skulle vara bra med mer samarbete.

Stärkt nätverk – brytande av isolering
Halmstads socialtjänst: Klienters isolering har brutits och de har fått en ny och positiv gemenskap. I något fall har man kunskap om att en klient även har fått vänner utanför Fontänhuset
genom sitt medlemskap där.
Falkenbergs socialtjänst: Klienterna får nya vänner genom Fontänhuset. De bygger upp ett
nätverk. Man tar kontakt med dem som inte kommer(omfattning oklar).
PO Halmstad: Fontänhuset betyder mycket för ett förbättrat nätverk. Medlemmarna får en ny
gemenskap där man ger varandra ett gott stöd. Det finns flera exempel på personer som tack

vare Fontänhuset kunnat bryta sin isolering. Det finns också exempel på att man byggt upp en
gemenskap utanför verksamheten.
PO Falkenberg: Medlemmarna får en gemenskap på Fontänhuset. Nätverket förstärks. Man
gör också saker gemensamt utanför Fontänhuset.
Psykiatrichef: Medlemmar i Falkenberg har berättat hur nöjda de är. Särskilt viktig är den del
av verksamheten som innebär att man kontaktar de medlemmar som inte kommer (reach-out).
Människor har kunnat bryta sin isolering.
Psykiatri vårdutvecklare: Medlemmarna får ett stärkt nätverk. Både i form av det professionella och i form av övriga medlemmar.
Arbetsförmedling: Man blir någon, någon som saknas om man inte kommer. Medlemmarna
får ett starkare nätverk. Det finns många exempel på detta. Medlemmarna stöttar varandra.
Reach-out omnämns.
Försäkringskassa: Fontänhuset har stor betydelse för stärkandet av nätverket.
RSMH: Det finns de som fått ett bättre liv tack vare Fontänhusen. De har kunnat bryta sin
isolering och fått meningsfulla dagar. De har fått nya vänner.

Från ”patient till person”
Halmstad socialtjänst: Medlemmarna på Fontänhuset upplever sig ha en viktig uppgift.
Falkenberg socialtjänst: Medlemmar och personal arbetar sida vid sida. Det är inte samma
tydliga rollfördelning som vid offentliga verksamheter.
PO Halmstad: Det är ett delvis förlegat uttryck. I Halmstad utgår man från det friska hos
medlemmarna. Vad kan jag idag? Vad orkar jag idag? Detta i motsats till andra verksamheter
där personalen huvudsakligen gör planeringen.
Psykiatrichef: Man är mera som en person än inom andra verksamheter. Det finns en större
acceptans för psykisk sjukdom. Medlemmarna har inte sin identitet i sjukdomen.
Arbetsförmedling: Medlemmarna upplever sig ha en uppgift och ett ansvar. Frivilligheten
upplevs som väsentlig.
Försäkringskassa: Det finns en gemenskap mellan medlemmarna och de känner att de har en
viktig uppgift. Ansvaret ökar efter hand och de växer som personer. Det är inget påtvingat och
de arbetsuppgifter de gör utgår från deras förmåga.

De anhöriga
PO Halmstad: Det finns tydliga exempel där Fontänhusets tillkomst inneburit att de anhörigas
oro minskat. Anhöriga vet att den enskilde deltar i Fontänhusets aktiviteter och att Fontänhuset håller kontakt med honom/henne.

PO Falkenberg: Fontänhuset är viktigt för de anhöriga. Det finns ett antal exempel där anhöriga på ett positivt sätt upplever att klienten inte längre är ensam. Samma sak gäller för övrigt
för de anhöriga i deras situation.
Försäkringskassa: I något fall har man förstått att anhöriga påverkats positivt av att den sjuke
är medlem i Fontänhuset. De anhöriga har sett det som positivt med dennes delaktighet i
Fontänhuset.
RSMH: Anhörigas situation har förbättrats. Anhöriga har genom Fontänhusen fått mer förståelse och kunskap om psykisk sjukdom.

Förbättrat mående
Halmstad socialtjänst: Det märks att medlemmarna växer som personer. De känner att de bidrar med något och de får en bättre struktur på vardagen. De får mer insikt och kan ställa
krav. Att det verkligen är så märks vid de möten som sker med klienterna tillsammans med
anhöriga, intresseföreningar, brukarorganisationer och professionella.
Falkenberg socialtjänst: De som är medlemmar mår bättre tack vare detta men kan ibland
uppleva stress utifrån det ansvar de tar på sig. Det är en svår balansgång.
PO Halmstad: Det är definitivt så att Fontänhuset bidrar till ett förbättrat mående. Det finns
tydliga exempel på detta. I något fall har en person som varit isolerad i många år lyckats bryta
sin isolering och nu också blivit aktiv utanför Fontänhuset. Den sociala gemenskap som Fontänhuset erbjuder är viktig för måendet. Den enskilde får inte enbart stöd av handledarna utan
också av övriga medlemmar.
PO Falkenberg: ”Hade det inte funnits ett Fontänhus hade många av medlemmarna saknat en
meningsfull vardag. Det finns även risk att fler hade varit inlagda”.
Psykiatrichef: Utifrån de kontakter hon haft med medlemmar i Falkenberg är hennes upplevelse att de mår bättre än vad de gjort tidigare.
Psykiatri vårdutvecklare: Fontänhusen betyder mycket för medlemmarnas mående. Dock
finns ett antal som inte passar in och då framför allt de som inte klarar av att ha många människor runt sig.
PO Falkenberg: Medlemmarna mår helt klart bättre av att arbeta på Fontänhuset.
Arbetsförmedling: Medlemmarna mår bättre. Personer som varit isolerade och mått dåligt mår
nu bättre efter det att de blivit medlemmar.
Försäkringskassan: De som kommer in vid verksamheten mår bättre. Samhällsfunktioner
borde avlastas utifrån det stöd som ges på Fontänhusen.
RSMH: Många mår bättre av att vara på Fontänhusen, dock inte alla. Det kanske är fifty fifty.
De som blir medlemmar får en daglig sysselsättning och de får ett socialt liv.

Kontakter med sjukvård/socialtjänst, försäkringskassa och arbetsförmedling
Halmstad socialtjänst: I något fall har kontakterna med socialtjänsten minskat. I andra fall har
klienterna vuxit som personer och kontakterna mellan dem och socialtjänsten har tack vare det
förändrats. Klienter får en högre grad av medvetenhet och kan ställa krav på ett annat sätt än
tidigare vilket personalen tycker är bra.
Falkenberg socialtjänst: I något fall har en klient kunnat avslutas genom att denne klarat sig
med stödet från Fontänhuset.
PO Falkenberg: Personliga ombudet är helt övertygad om att antalet kontakter med sjukvård,
och med dem själva minskar, liksom att synen på medicinering kan förändras. Det finns exempel på klienter som PO för några år sedan hade mycket kontakt med, och som nu, efter det
att de blivit medlemmar, klarar sig mer själva. Det är tydligt att medlemmarna stöttar varandra.
Psykiatri vårdutvecklare: Fontänhusen avlastar psykiatrin. De gör saker på ett naturligt och
bra sätt och kompletterar samhällets insatser. Det är självklart så att medlemmarnas kontakter
med psykiatrin minskar i takt med att de mår bättre. Samma sak bör gälla medicinering. Den
enskildes kontakt med sjukvården blir i sig bättre.
Arbetsförmedling: I något fall vet man att en person kunnat minska kontakterna med sjukvården efter lång tids problematik. Generellt dock svårt att säga något. Dock borde det vara så då
människor mår bättre.
RSMH: det finns de medlemmar som kunnat korta sina sjukskrivningar och minska sin medicinering.

Avdramatisering av sjukdom och medicinering
PO Falkenberg: När medlemmarna ser att andra medlemmar medicinerar kan detta leda till ett
avdramatiserande av medicinering och leda till ett accepterande av att de faktiskt behöver
medicin. Också misskötsel av medicinering kan minska.

Arbete – på Fontänhus – till den öppna arbetsmarknaden
Halmstad socialtjänst: Varierande omdömen från klienterna om det som erbjuds avseende
arbetsuppgifter vid Fontänhuset. En del är mycket positiva.
Falkenberg socialtjänst: Det är välkomnande och bra för dem som kommer till Fontänhuset.
En del finner snabbt sin roll och blir accepterade av gruppen. Andra har svårare för detta.
PO Halmstad: Utbudet av arbete på Fontänhuset är relativt bra. Några övergångsarbeten finns
ännu inte. Det finns ännu inga exempel från Halmstad att personer kommit ut i arbete på den
öppna arbetsmarknaden. Däremot att en medlem är i praktik.

PO Falkenberg: Det finns ett bra utbud av arbetsuppgifter med olika kravnivå. Det finns en
tydlig arbetsinriktning och medlemmarna har sina tydliga arbetsuppgifter. Det finns flera exempel på personer som kommit ut i arbete eller studier tack vare Fontänhuset.
Psykiatrichef: Vet att det finns medlemmar i Falkenberg som gått vidare till arbetslivet men
har inga uppgifter om antal.
Psykiatri vårdutvecklare: Arbetsutbudet behöver kompletteras med mer kvalificerade uppgifter. Stödet till medlemmarna kan variera utifrån att handledarna tidvis är hårt belastade. Ett
flertal personer har tack vare Fontänhuset lyckats ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Främst
personer som drabbats av kriser, men även ett par fall med så kallade kroniker. Med ett breddat utbud av arbetsuppgifter bör fler kunna ta steget ut.
Arbetsförmedling: Den sysselsättning som erbjuds stämmer väl överens med deltagarnas förmåga. I något fall som arbetsförmedlingen har kännedom har en person kunnat komma ut på
den öppna arbetsmarknaden.
Försäkringskassa: Det finns exempel på personer som kommit ut i arbetslivet med stöd av
Fontänhuset. Dock väsentligt att lösa det dilemma som finns i ett ibland alltför stort ansvarstagande från medlemmarnas sida gentemot Fontänhuset.
RSMH: Falkenbergs Fontänhus har lyckats få ut några av sina medlemmar på arbetsmarknaden. Det är dock inte så många.

Ett alternativ till annan arbetsrehabilitering? - Möjligheter - Skillnader
Halmstad socialtjänst: Det finns stora möjligheter med ett Fontänhus och då särskilt ur ett
brukarperspektiv. ”All personal på enheten anser att verksamheten är viktig”(avser enheten
för socialt stöd, Halmstad socialjänst). Alla personer passar inte på Allt under ett tak. Fontänhuset är ett mycket bra komplement. Klienterna upplever att de har mycket att säga till om på
Fontänhuset och endast lite på Allt under ett tak (se sid 39). En stor skillnad är klienternas
inflytande och medbestämmande. Personalen vid socialtjänsten anser detta vara viktigt. Det
leder till att klienterna (medlemmarna) tar ansvar för verksamheten ” dörren är öppen, du kan
gå iväg, men du gör det inte”.
Falkenberg socialtjänst: Det har skapats en naturlig träffpunkt för personer med psykisk problematik. De som blir medlemmar får en fast struktur på sin vardag, en regelbundenhet. Det
passar dock inte alla. Bland annat kan personer ha svårt att klara av att ha många personer
runt sig. I nuvarande lokal är det dessutom trångt. Det krävs ingen remiss för att få komma till
Fontänhuset. Det ställs inte heller samma krav på klienterna.
PO Halmstad: Fontänhusets tillkomst har inneburit att utbudet av daglig verksamhet för målgruppen ökat. Fontänhuset erbjuder en helt annan möjlighet till delaktighet för medlemmarna
än vad det offentliga kan göra. Medlemmarna växer som personer tack vare detta. PO upplever att medlemmarnas delaktighet har ökat under senare tid på Halmstads Fontänhus. Man
kan nu se att det strul som var under hösten 2008 inte enbart var negativt då det också har

inneburit att medlemmarna tvingats engagera sig och blivit mer delaktiga i verksamheten än
tidigare.
PO Falkenberg: Möjligheten för den enskilde att finna en plats där han/hon kan utvecklas i sin
egen takt gör att resultatet blir bättre liksom hållbarheten. För den enskilde är det en stor skillnad. Att vara delaktig, få ta ansvar kräver mognad. En del individer kan ha svårt att klara av
det.
Psykiatrichef: Fontänhuset är ett bra komplement till de offentliga verksamheterna. De kan
vara mer flexibla och är inte lika styrda av regelverket. Det finns större acceptans för psykisk
sjukdom än inom andra verksamheter. Vare sig verksamheten eller medlemmarna har samma
krav på sig som inom offentliga verksamheter.
Psykiatri vårdutvecklare: Man erbjuder en social gemenskap på ett naturligt sätt. Det är också
ett slags kamratstöd.
Arbetsförmedling: Fontänhuset ger människor med psykiska funktionshinder ett alternativ till
att inte göra något alls och fungerar för en del som ett mellansteg till den öppna arbetsmarknaden. För de som inte är aktuella för arbetsmarknaden ger det en sysselsättning, en identitet.
En stor skillnad mot de offentliga verksamheterna är att det är frivilligt och att man inte ställer
samma krav. En svårighet kan finnas när medlemmar blir så engagerade att de inte vill släppa
taget om Fontänhuset och därför inte fokuserar på arbetsprövningen vid arbetsförmedlingen.
Försäkringskassa: Ger en möjlighet till ett socialt utbyte och en möjlighet att komma igång
med en sysselsättning. Finns en risk att medlemmarna blir så engagerade och tar ett så stort
ansvar att de inte riktigt kan fokusera på nästa steg.
RSMH: Fontänhusen innebär positiva möjligheter vad gäller deras arbetsinriktning. Motsvarande offentliga verksamheter fungerar inte rehabiliterande. Det är för mycket styrt och för
lite delaktighet. På Fontänhusen är det mer på den enskildes villkor och man har mer att säga
till om. Just nu är det dock oerhört svårt för den som varit sjuk att få ett arbete på den öppna
arbetsmarknaden.

Når man personer det offentliga inte når?
Halmstad socialtjänst: Man vet från socialtjänstens sida att det finns personer som det offentliga inte når men som är på Fontänhuset. Bakgrunden kan vara att de har dåliga erfarenheter
eller inga erfarenheter och inte vill ha kontakt med det offentliga.
Falkenberg socialtjänst: Säkerligen finns det personer som är medlemmar i Fontänhuset men
som det offentliga inte kunnat nå.
PO Halmstad: Det finns ett antal personer som inte det offentliga når men som är medlemmar
i Fontänhuset.
PO Falkenberg: Det finns säkerligen personer som det offentliga inte når men som går till
Fontänhuset. Många passar inte in i de offentliga verksamheterna.

Psykiatrichef: Det finns absolut personer som det offentliga inte når men som kommer till
Fontänhuset. Fontänhuset kan vara ett första steg att ta emot hjälp. Personal inom psykiatrin
kan möta patienterna på Fontänhuset där de är trygga.
Psykiatri vårdutvecklare: Det finns personer som det offentliga inte når men som kommer till
Fontänhusen.
Arbetsförmedlingen: Det finns absolut personer som Fontänhuset når men inte det offentliga.
Försäkringskassa; Det finns säkert personer som det offentliga inte når men väl Fontänhuset.
RSMH: Säkerligen är det så.

Utvecklingsområden
Halmstad socialtjänst: Praktikplatser utanför Fontänhuset. Att finna arbetsplatser i samhället
där dessa personer passar in. Det finns annars en risk för att alltför många blir kvar trots att de
har möjlighet att utvecklas mer. Mer utåtriktad verksamhet vad gäller information, delaktighet
i debatter med mera. Detta i syfte att få bort fördomar om psykisk sjukdom.
Falkenberg socialtjänst: Större lokaler och övergångsarbeten.
PO Halmstad: Ekonomin, ökade personalresurser, utvecklande av boendeprogram. Mer delaktighet i samhällsdebatten, mer marknadsföring. Utvecklande av övergångsarbete kommer
först efter att övriga punkter har utvecklats.
PO Falkenberg: Ett bättre organiserat fadderskap.
Psykiatrichef: Arbetet med de närstående och breddat utbud av arbetsuppgifter.
Psykiatri vårdutvecklare: Anhörigstödet. Hur skall man förhålla sig till de anhöriga? Hur få ett
bredare utbud av arbetsuppgifter? Klara ut hur långtgående samverkan med psykiatrin och
socialtjänsten kan vara utan att Fontänhusen blir beroende. De skall vara fristående.
Arbetsförmedling: Bättre förberedelse för de medlemmar som är aktuella för arbetsmarknaden. Utveckla formerna för övergångsarbete. Mer resurser på handledarsidan och då särskilt
för dem som behöver förberedas för den öppna arbetsmarknaden.
Försäkringskassa: Samarbetet kan struktureras mellan Fontänhus, försäkringskassa, arbetsförmedling, vuxenutbildning och vuxenpsykiatri.
RSMH: Mer samarbete mellan verksamheterna mot fördomar om psykisk sjukdom. Förbättra
samarbetet med kommun, arbetsförmedling försäkringskassa med flera i syfte att ge bättre
hjälp och möjliggöra en återgång i arbete.

Bilaga 4

Intervjuunderlag - Medlemsintervjuer
Om medlemskapet
-

Varför medlem?
Hur fick du information om Fontänhuset?
Hur ofta besöker du Fontänhuset?
Vad deltar du i för grupper vid Fontänhuset?

Om arbete/sysselsättning på Fontänhuset respektive övergångsarbete
-

Hur informerades du om din uppgift ditt arbete?
Hur valdes du ut?
Vad har du/har haft för arbetsuppgifter
Hur mycket har du deltagit/fullföljt?
Hur gick introduktionen till? Vad var bra – vad saknades?
Hur är arbetsmiljön? Fysiskt/psykiskt
Hur har Fontänhusets stöd och uppföljning fungerat – vad har varit bra – vad har
saknats?
Vad innebär arbetet/sysselsättningen för dig?
Känner du dig som en person eller en patient när du är på Fontänhuset?
Vilken betydelse har Fontänhuset vad gäller:

-

Har du lärt känna nya människor genom Fontänhuset?
Träffar du dem utanför Fontänhuset?
Trivs du tillsammans med övriga medlemmar?
Har ni en bra gemenskap? Har/känner du stöd från dem?
Vad har du för uppgift vid Fontänhuset?
Hur har de anhörigas situation påverkats?
Har det skett någon förändring vad gäller:

-

Dina kontakter med sjukvård/af/soc.tj/fk. Antal besök och karaktären.
Sjukskrivning
Medicinering
Arbete/sysselsättning

Övrigt
-

Deltar du i andra verksamheter (både offentliga och ideella)?

-

Vad får du på Fontänhuset som du inte får i andra verksamheter?
Om du erbjöds samma sak hos kommun/landsting skulle du gå dit då?
Hur tycker du man skall arbeta för att nå ut?
Vilka är de tre-fyra viktigaste frågorna att lösa för Fontänhuset?
Vad kan ytterligare utvecklas vid Fontänhuset?

Bilaga 5

Intervjuunderlag - Personalintervjuer
-

Vilket mål/målgrupp har ni för verksamheten?
Hur gör ni för att nå era mål?
Hur gör ni för att nå er målgrupp
Vilken betydelse har Fontänhuset för medlemmarnas:

-

Kontaktnät
Känsla av gemenskap, stöd till varandra
Att ha en uppgift
Mående
”Förändring från patient till person”
De anhörigas situation
Har det skett någon förändring vad gäller:

-

Antal kontakter och upplevelse av kontakt med sjukvård/af/soc.tj/fk
Sjukskrivning
Medicinering
Börjat arbeta

Om arbetet/sysselsättningen på Fontänhuset respektive övergångsarbete
-

Hur informerar ni om insatsen?
Hur sker urvalet?
I vilken utsträckning fullföljer medlemmarna?
Hur går introduktionen till? Vad är bra – vad saknas?
Vad erbjuder ni för arbetsuppgifter?
Har ni övergångsarbete?
Hur är arbetsmiljön? Fysiskt/psykiskt
Hur har Fontänhusets stöd och uppföljning fungerat – vad har varit bra – vad har
saknats?
Vad innebär arbetet/sysselsättningen för medlemmarna?

Bilaga 6

Intervjuunderlag - samarbetspartners
Samarbetet
-

Finns avtal eller annan skriftlig grund för samarbetet
Hur fungerar samarbetet? – vad fungerar bra respektive mindre bra?
Vilka möjligheter ger Fontänhusets tillkomst?
Vilka eventuella svårigheter innebär Fontänhuset?

Arbete/sysselsättning
-

Hur fungerar det med Fontänhusets arbete/sysselsättning avseende:
• Alternativ
• Inskolning
• Stöd
Uppfattning om resultat för deltagarna:

-

Mående
Kontakter med sjukvård/af/soc.tj/fk
Sjukskrivning
Medicinering
Börjat arbeta

-

Deltagares kontaktnät
Känsla av gemenskap, stöd till varandra
Att ha en uppgift
Från patient till person
De anhörigas situation

Övrigt
-

Erbjuder Fontänhuset något som det offentliga inte erbjuder? – vad?
Finns det personer som det offentliga inte når men som Fontänhuset blivit ett
alternativ för?
Vilka är de tre-fyra viktigaste frågorna att lösa för Fontänhuset?
Vad kan ytterligare utvecklas vid Fontänhuset?
Hur skulle Fontänhuset kunna nå ut bättre/ännu bättre?
Eventuella andra resultat och iakttagelser

MEDDELANDESERIEN 2006 2006:1

Vad utmärker arbetsledarrollen inom äldreomsorgen? - en
jämförelse mellan äldreomsorgen, kriminalvården och tekniska
kontoret

2006:2

Behandling och sedan? Eftervård av vuxna missbrukare i Halland en kunskapsöversikt och idéer om utvecklingsarbete

2006:3

Informationsmaterial om demens

2006:4

Socialtjänstens insatser för ungdomar innan och efter
institutionsplacering - en aktstudie över 26 ungdomar

2006:5

Kultur i äldreomsorgen

2007:1

”En tupp i hönsgården” - manliga vårdbiträdens och
undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen

2007:2

Utvärdering av Länsstyrelsens utvecklingsmedel mellan 1994-2005

2007:3

En kopp kaffe och ett samtal Om att ha hemtjänst - tankar och
synpunkter

2007:4

Med äldreomsorgens ledarskap i fokus. Rapport från en FoU-cirkel
för områdeschefer och arbetsledare

2008:1

BUC - Barn och Unga i Centrum - en halländsk version av
”Barnahus”

2008:2

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland

2008:3

Regional samverkan rörande ”Kriscentrum för män”

2008:4

Konsten att hinna. Att arbeta inom hemtjänsten.

2008:5

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående - En
kartläggning i Halland 2008

2008:6

Mellan pengar och personal. Att arbeta som arbetsledare inom
hemtjänsten

2009:1

Det skriver jag under på. Biståndshandläggare berättar

2009:2

Att bo som barn i en annan familj Att ha sina barn boende i en
annan familj Hur känns det?
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