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LUNDS FONTÄNHUS 

' 
■ 

NY ADRESS: MAGLE 

STORA KYRKOGATA 5 

LUND 

Under många år har vi på Lunds Fontänhus varit trångbodd 

medlemsantalet och antalet besökare har vuxit varje år! 

Sedan minst tre år tillbaka har vi letat efter ett nytt hus och 

sökt resurser till detta. Nu år 2021 firar vi tio års jubileum i---�-

oktober och är glada att kunna påbörja våra nästa tio år i en 

stor och rymlig fastighet på Magle Stora kyrkogata 5. 

Det är tack vare en satsning från kommunalt håll som flytten nu 

äntligen blir möjlig och vi vill rikta ett stort tack till Lunds kommuns olika 

företrädare som har stöttat oss i denna fråga, både politiker och 

tjänstemän. I maj 2020 togs beslutet att vi skulle få lov att ta den gamla 

vackra Magleskolan i bruk (fast helt nyrenoverad!). Fastigheten väntas 

med sina 900 kvm kunna rymma alla enheter, projekt och satsningar 

och framförallt våra fantastiska medlemmar. Lokalen erbjuder bland 

annat egen danslokal, musikstudio, rymliga studierum och till jan 2022 

även nytt storkök och matsal samt orangeri i den fina trädgården. Vi 

ser fram emot de synergieffekter som kan uppstå i samarbete de 

andra grymma föreningarna som kommer kunna nyttja bokningsbara 

rum kvällstid. 

Här följer nu vår verksamhetsberättelse för 2020. 
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Utgångspunkten i verksamheten är att varje människa har behov av och rätt
att ingå i en arbetsgemenskap där man är sedd, väntad och behövd. På ett
Fontänhus står individens kompetens och friska sidor i centrum.
Värdegrunden är demokratisk med öppna mötesformer som ger alla
möjlighet att delta i beslutsprocesser och utvecklandet av verksamheten.
Klubbhuskulturen vilar på ett gemensamt ansvar för att skapa en läkande
och trivsam miljö med en öppen dialog kring mål och riktlinjer och ett
respektfullt bemötande. Organisationen är även aktiv på samhällsnivå för att
skapa ett tillgängligare samhälle och bryta stigmat kring personer med
psykisk ohälsa.

TILLIT OCH ÖPPENHET

Fontänhusrörelsen är en religiöst och politiskt obunden rörelse av verksamheter, så kallade klubbhus,
riktade till personer som har eller har haft kontakt med psykiatrin. 

Lunds Fontänhus drivs av medlemmar, handledare och styrelse tillsammans i formen av en ideell
förening. Verksamheten utgår ifrån internationella riktlinjer, utformade för att definiera verksamheten och
stötta medlemmars rättigheter. Rörelsen startade i New York på 40-talet och i dag finns det runt 300
klubbhus världen över. Lunds Fontänhus slog upp dörrarna år 2011 och bedriver psykosocial, arbets- och
studieinriktad rehabilitering.

BAKGRUND

Lunds Fontänhus ändamål är att skapa goda förutsättningar för att människor med psykisk ohälsa skall
klara ett liv i samhället, hitta vägar tillbaka till arbete eller studier och få ett rikare liv. Fontänhuset är en
plats där individen kan bryta isolering och få en stärkt självkänsla, nya mål och en fungerande vardag
genom meningsfullt arbete, goda relationer och delaktighet.  

SYFTE OCH MÅL

VAD ÄR LUNDS
FONTÄNHUS?
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Lunds Fontänhus innefattar en arbetsinriktad dag organiserat i olika enheter där medlemmar och
handledare driver Fontänhuset tillsammans, umgås och arbetar sida vid sida. Den som deltar i
verksamheten är således med och skapar den plattform hen själv behöver. Dagen struktureras utifrån
två arbetsmöten, morgon och eftermiddag som återfinns på alla enheter. På Lunds Fontänhus finns
en administration, Redaktion med tidning och podd, en Gröna Fingrar-enhet med odling och förädling
samt en Köksenhet med café och restaurang. Här tillagas och serveras lunch fem dagar i veckan och
brunch på söndagar. Fontänhuset driver även flera satsningar och projekt på olika områden, såsom
teater, musik, återbruk och friskvård. 

EN ARBETSINRIKTAD DAG

Verksamheten bedriver även ett rikt socialt
program med olika aktiviteter, firande av
högtider och födelsedagar. Lunds
Fontänhus har ett omfattande uppsökande
arbete och ett brett medlemstöd. Om
medlemmar inte kommer till Fontänhuset,
blir isolerade hemma eller är inlagda
försöker Fontänhuset kontakta och stötta
dessa medlemmar. Medlemstödet pågår
dagligen på ett Fontänhuset och kan
innefatta hjälp med bostadsfrågor, stöd i
sökandet av ekonomiska medel, samverka
med myndigheter och vård m.m. 

Om individen vill ha stöd i arbete eller studier
finns goda möjligheter till detta genom
studieenheten En väg framåt och det
arbetsinriktade Exa(k)t. Långsiktigt stöd ges här
för att medlemmar ska kunna få, finna och behålla
arbete eller studier men också må bättre och få
ett utökat socialt nätverk.  Här kombineras
individuellt stöd med nätverksträffar,
studiegrupper, möjlighet till studieplatser, och ett
sammanhang. 

SOCIALT PROGRAM

OCH REACH OUT

VÄGAR VIDARE
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Fontänhusmodellen är en rehabiliteringsmodell som senast av Hultqvist (2017) visade sig ha
bättre resultat beträffande socialt nätverk, socialt stöd och livskvalitet än DS (kommunal daglig
sysselsättning). Fontänhusens medlemmar upplever mindre stigma, bättre livskvalitet och en
större förbättring än deltagare i andra rehabiliteringsprogram. Medlemskap i ett fontänhus
resulterar i avsevärt minskat antal dagar på sjukhus, minskad användning av sociala insatser
och öppenvård, bättre livskvalitet och större benägenhet att söka och behålla arbete
(Schonebaum, A o Boyd, J, 2012, Psychiatric Rehab Journal, 35,391-95).

FORSKNING

Verksamheten bygger på ett kostnadsfritt
och icke tidsbegränsat medlemskap
öppet för alla med erfarenhet av psykisk
ohälsa. Medlem kan den bli som har
genomgått en introduktion och provat
delta i verksamheten tre till fem gånger. 
 All verksamhet bygger på frivillighet och
individen avgör själv hur denne vill
använda verksamheten. Den som önskar
kan skapa individuella scheman och
arbetsplaner för sitt deltagande i huset.
Individen ger och får stöd utifrån sina
förutsättningar och reglerar själv sin
återhämtningsprocess. 

"Jag har hittat nya kreativa

saker som jag inte ens visste

kunde vara nåt som jag

kunde, ville och kunde ge mig

speciell mental avkoppling

och glädje."

MEDLEMSSKAP

"Fontänhuset har haft

livsavgörande betydelse.

Blev en plattform - gav mig

kraft - att förändra hela

min livssituation. Jag kom

till min rätt - hittade ett

meningsfullt sammanhang

(vilket jag sökt under flera

år av psykisk ohälsa).."
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S T A T I S T I K   
Lunds Fontänhus

M E D L E M M A R  

Under 2020 har Lunds Fontänhus blivit
totalt 535 medlemmar och under året har
65 nya medlemmar tillkommit, vilket är högt
med tanke på rådande pandemi. 
Av verksamhetens 535 medlemmar har 345
varit aktiva hela eller delar av året.
Verksamheten har vanligtvis runt sex
bokningsbara nybesökstider i veckan men
har pågrund  av restriktionerna fått minska
antalet. Nu väntar en kö på  personer i
behov av en introduktion till verksamheten
när pandemin lättar. Även äldre
introduktioner behöver återupptas och
många nya ytterligare bedöms höra av sig
efter pandemiåret för att bryta isolering och
ensamhet. C.a 40% av våra medlemmar
kommer till Fontänhuset på en direkt
rekommenation av psykiatrin.    

V Å R  P E R S O N A L
Lunds Fontänhus hade under 2020 totalt 20
individer anställda. Sett över året rör det sig om
ca. 12,5-13 heltidstjänster utspritt på olika
enheter och projekt. 

A D M I N I S T R A T I O N
Under året arbetar administrationen på Lunds
Fontänhus med alltifrån ansökningar till projekt-
ledning, statistik, utvärderingar, personalfrågor,
scheman, marknadsföring, organisation, ekonomi,
information, styrelsearbete, personalfrågor, post,
ansökningar m.m. Även på denna enhet är flera
medlemmar aktiva i arbetet som drivs av
verksamhetens ledning. På dessa sidor följer
kortfattade statistik- och
utvärderingssammandrag från administrationen.  

A N T A L

B E S Ö K A R E

Under en exempel-månad är strax under
240 individer aktiva på något sätt.
Dagligen omfattar verksamheten under
exempel-månaden oktober (som vi ofta
inrapporterar til l t.ex. SFR), 84
medlemmar, detta under Pandemiåret
fördelat på olika fastigheter, grupper ute
och inne samt online. 

 

Genom aktiv reach-out, som utifrån stickprov, visat sig
omfatta ca. 60 kontakter dagligen, har vi också stöttat
och motiverat medlemmar som inte dykt upp, varit
isolerade. Ett viktigt verktyg för att motverka ofrivillig
ensamhet, inaktivitet och isolering.
Under 2020 har totalt 185 individer omfattats av stödet
mot arbete eller studier.
Runt 90 personer får stöd av studieenheten ”En väg
framåt” varje termin. 
43 personer har påbörjat studier detta året (efter t.ex. en
period av sjukskrivning).
15 personer har tagit examen under året.
Under år 2020 har 48% (dvs. 165 personer) av Lunds
Fontänhus 345 aktiva medlemmar varit ute i någon form
av arbetsträning, praktik, arbete eller studier, under hela
eller delar av året. 
Projekt Exa(k)t, som under 2020 gick från projekt till
enhet, gav under sitt sista projektår (aug 2019-juli 2020)
stöd till 111 individer varav 81% var ute i någon form av
jobb, studier, arbetsträning eller praktik. 49 individer
gick ut i arbete, 24 personer fick stöd i pågående
anställningar. Dessa 73 individer fick under året
ytterligare 56 anställningar eller förlängningar av
pågående anställningar.

 

SIFFROR FRÅN ÅRET 
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U T V Ä R D E R I N G
Lunds Fontänhus 

V A L F R I H E T  &

D E L A K T I G H E T

Inom verksamheten har valfriheten och
delaktigheten uppfattats som stor och över 80%
upplever att de kan presentera och få sina
åsikter hörsammade. Vi har aktivt arbetat genom
alltifrån klubbhusmöten till enhetsmöten och i
workshops-format med medlemmars inflytande
rörande både stora och små områden. 

 ”Det som gör en stor del av Fontänhuset så bra
är att man kan komma och gå precis när man vill.
Det gör att man inte känner sig kvävd i måsten.
Sen gör det också att man gärna stannar längre
när man väl kommer dit. Man hjälps åt. Man kan

få vara sig själv.”

Ovanstående röst ur vår utvärdering illustrerar
den upplevelsen många av våra medlemmar har
av Fontänhusets verksamhet. Möjligheten att
delta på egna villkor - utifrån egna intressen,
förutsättningar och utifrån det dagliga måendet. I
vår utvärdering uppger 92% att verksamheten
anpassas efter de egna förutsättningarna. 

M E N I N G S F U L L T  
Av de svarande uppgav 96 % att de upplever
arbetet på Lunds Fontänhus som meningsfullt
eller mycket meningsfullt. Runt 75% uppger att de
upplevt att det under 2020 funnits til lräckligt med
arbetsuppgifter och aktiviteter. Här bidrar såväl
möjligheten att påverka arbetet som känslan av
ägandeskap, gemenskap och arbetsuppgifternas
bredd, variation och personliga anpassning etc.
Några röster om detta: 

 ”Jag känner glädje över att vara med, att jag
duger som jag är.”

 
”Fontänhuset hjälper mig att bli nöjd med det jag
åstadkommer och att känna meningsfullhet inför

det.”
 

”Att få träffa människor på en plats som känns
trygg. Blir bemött som frisk av all personal. Där

finns alltid tid och ett stort hjärta.”

Bland de övriga procenten framkommer flera svar
där man ser att pandemin på olika sätt satt
käppar i hjulet gällande aktiviteter, utrymme och
arbetsuppgifter under 2020 men också förslag
och kommentarer kring förbättringar såsom fler
aktiviteter, handledning m.m.

Här delar vi några huvuddrag i vår
senaste enkätutvärdering med 112 svar
avseende år 2020-2021. 
I verksamhetsberättelsens olika delar
lyfts sedan flera röster och citat från vår
utvärdering.  

V I K T I G A

R E L A T I O N E R

87% av de svarande uppger i utvärderingen att
de genom verksamheten har utvecklat
meningsfulla relationer. Detta relationära
perspektiv är en viktig del där den enskilde
känner sig väl bemött och sedd under sin
arbetsdag. Några röster om detta:

"Känner en gemenskap, stöd från både
handledare och medlemmar. Har även fått

möjligheten att utveckla mer av mina intressen."
 

"Förankring i vardagen och samhället, någon
som bryr sig om mig."

 
"Oerhört viktig. Det är mitt arbete. Min fasta

punkt i til lvaron. Där jag har ett socialt
sammanhang som jag är en del av."

L I V S K V A L I T E T  

På våra enheter bedriver vi en rehabilitering som
syftar til l att stärka individer som ofta står långt
från arbetsmarknaden. Här får individen
utvecklas i sin egen takt. Detta leder inte sällan
till att medlemmar efterhand åtar sig mer ansvar
och bygger upp ett mer regelbundet deltagande.
Allt detta är viktiga faktorer för den som vill
närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Vår
utvärdering visar att närmare 95% upplever en
förbättrad livskvalitet och över 90% erfar ökad
återhämtning i fråga om socialt liv, personlig
utveckling eller arbetsliv.
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"Att ha någonstans där man

känner sig trygg och

välkommen att ta vägen när

saker och ting är tufft. Det är

meningsfullt."

 

"Jag har inte lika svåra
psykiska problem som jag

hade före jag kom hit. 
Jag har läkt."

 

M E N I N G S F U L L H E T
O C H  A R B E T E

"Social samvaro,
kamratskap och att finnas
i ett sammanhang som är

meningsfull"

" jag har funnit stöd,

egen personlig

utveckling och en plats

som aldrig ger upp på

en "

" J A G  Ä R  G L A D  A T T  J A G  H I T T A D E  D I T "

"Att få träffa
människor på en
plats som känns

trygg."
 

"det ger ett genuint stöd!"

"Få lite struktur på dagen, 
kunna ha någon som är

intresserad av hur det går för
mig"

 
"Fontänhuset är lika med meningsfullhet för mig""

"Blir mindre ensam. Bara jag kommer hit
och fikar en stund eller äter lunch har FH

gjort skillnad"

På Lunds Fontänhus

"Många människor får en rutin i sin vardag, som
annars troligtvis hade fastnat hemma.

Fontänhuset ger en ett socialt sammanhang och
en gemenskap på ett sätt som inte kan hittas nån

annanstans. I och med att Lunds fontänhus har
ett så brett utbud av aktiviteter och enheter finns
det möjlighet för alla att hitta nåt som matchar

ens intresse"
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"En känsla av sammanhang

och stöd. Underbar trygghet

att veta att jag alltid kan

komma dit när jag behöver få

ordning på något"

"Jag tycker om att vara på
Fontänhuset och delta i

redaktionen. Ibland är jag
uppe på andra våningen och
vilar. Tycker om att gå ibland

på promenad."
 

95 av 99 svarande tycker att arbetet på
fontänhuset är meningsfullt eller mycket

meningsfullt.
96%

M E N I N G S F U L L H E T
O C H  A R B E T E

"Det är mitt arbete. Min
fasta punkt i tillvaron. Där

jag har ett socialt
sammanhang som jag är

en del av."

"Känner att jag får kraft

att kunna resa mig upp

igen och lyckas efter

varje misslyckande"

" F O N T Ä N H U S E T  H A R  S T O R

B E T Y D E L S E  F Ö R  M I G ,  B Å D E  I

T A N K E  P Å  D E T  S T Ö D  M A N  K A N

F Å ,  M E N  Ä V E N  D Å  J A G  V E T  A T T

D E  H J Ä L P E R  A N D R A  P E R S O N E R .

V I L K E T  M O T I V E R A R  E N  T I L L  A T T

A R B E T A  H Å R D A R E . "

"Det ger mig en
sysselsättning, en

gemenskap och hjälper
mig till viss del bryta min

isolering."
 

"Socialt, roligt, stödjande

och man kan vara stöd till

andra."

"vetskapen att ens värde inte
ligger i ens prestation"

 

På Lunds Fontänhus
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"Känner att jag kan forma min

framtid själv. Inte att jag ska ha

sönder mig själv eller bli mindre

av mig själv för att passa in på

arbetsmarknaden."

" J A G  M Å R  B Ä T T R E ! "

L I V S K V A L I T E T

"Jag känner mig inte ”sjuk” när
jag deltar i Fontänhusets

verksamhet, trots att jag är
sjukskriven. Jag känner att jag

duger, är värdefull och
produktiv även om jag inte

bidrar med ett avlönat arbete".

"Gemenskap. Tillhörighet.
Vänner."

 

105 av 111 svarande tycker att fontänhuset
gett dem bättre livskvalitet.

95%

"Jag känner mig säker på

att alltid få hjälp"

"Medlemskapet innebar

kontakt med människor som

faktiskt brydde sig""Något som finns kvar.
Inte försvinner för att
jag har en dipp i några

månader."

"Jag har en plats där det

är tillåtet för mig att vara

mig själv med mina

brister och förmågor. Jag

behöver inte vara rädd

och ha en mask på mig."

Har inte behövt vara ensam med
mina tankar och funderingar. Har

kunnat bolla med handledare och få
nya perspektiv på saker vilket
underlättat problemlösning.
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Det är en väldigt tillåtande miljö där

jag inte känner någon stor press. Jag

kan göra saker i min egen takt.

" H Ä R  K A N  M A N  I  L U G N  O C H  R O ,
Å T E R H Ä M T A  S I G  I  S I N  E G E N  T A K T . "

Å T E R H Ä M T N I N G

"Jag känner tillfredsställelse
över att jag får hjälp att

göra framsteg i livet"

"Även om vi alla har dagar då vi
vill ge upp, kan en vistelse till huset

få en att komma ifrån dessa
tankar. Förhoppningsvis kan man

då ge tillbaka den motivationen till
andra, när man mår bättre och
upplever andra ha hamnat i en

liknande spiral."
 

99 av 109 svarande tycker att fontänhuset
har bidragit till återhämtning.

91%

"Kraven och

förväntningarna gick att

leva upp till. Sociala

relationer där jag kände

mig uppskattad"

"Jag får mer energi av att varapå fontänhuset regelbundet."

"Minskad oro t ex genom praktisk hjälp med
problem eller någon att tala med, möjlighet
att ta nya kontakter med andra människor
samt möjlighet (och hjälp) att komma igång

med nya aktiviteter för att minska ens
passivitet." 

"Det är roligt att delta i

verksamheten. Man

mår bra."
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"KARANTÄNEN" FONTÄNHUSET ONLINE

Redan under hösten 2019 gick Lunds Fontänhus med i ESF-projektet Digi inclusion med syfte att öka den tekniska
kompetensen och ”innanförskapet” på alla Sveriges Fontänhus rörande digital kunskap. Denna satsning kom väl till pass
när vi under våren 2020 behövde bygga ut verksamheten digitalt pågrund av Covid 19. Under året har vi anslutit runt 150
personer till Lunds Fontänhus digitala plattform och har genom digi-inclusion och våra projektrepresentanter i Lund kunnat
erbjuda utbildning, it-stöd och vidareutveckling inom området. Många medlemmar har behövt stöd för att ansluta sig till
plattformen och få de digitala mötena att fungera. Detta stöd har erbjudits av både handledare och kunniga medlemmar. 

Storgatan 23, Stockholm info@kanonsajt.se www.kanonsajt.se

NÄRA PÅ DISTANS

VARDAG ONLINE 

Under året har vi ebjudit minst 4-5 dagliga möten varje dag inom vår online-enhet "Karantänen" med denna grundstruktur: 

9:00 Frukost drop-in, ta med frukosten och börja dagen med oss
9:15 Morgonmöte/enhetsmöte. Här har medlemmar kunnat checka in och berätta vad de planerar göra under dagen och
träffa andra. Arbetsuppgifterna, som kan vara alltifrån att städa till att arbeta eller besöka läkaren, skrivs upp på en
gemensam ”digital tavla” i chatten. Vi delar även något peppande ord för dagen och går igenom vad som händer på
Fontänhuset och på Karantänen under dagen. 
13:00 Eftermiddagsmöte. Vi planerar eftermiddagen på samma sätt. 
14:30 Karantänfika

Utöver detta har vi erbjudit följande online: fyra studiegrupper i veckan, en nätverksträff, prokrastineringsgrupp, poddmöte,
veckoplanering, redaktionmöte, afterwork, yoga, högtidsfirandet m.m. Den som önskat har även kunnat delta i veckomöten
av olika slag tillsammans med Sveriges övriga Fontänhus kring olika relevanta teman och projekt.

Varje dag arbetar Lunds Fontänhus med reach-out och under pandemin har detta varit ett extra stort fokusområde. Minst
två handledare har arbetat hemifrån varje dag och lagt mycket tid på att ringa individer vi vet varit isolerade på grund av
Corona. Varje dag har det ringts eller smsats till individer som just nu inte kommer, mår sämre, är inlagda eller isolerade.
Våra stickprov visar att vi sammantaget har tagit 60 sådana kontakter per vardag. Under dessa framkommer alla möjliga
behov och Lunds Fontänhus har under året stöttat upp med alltifrån handling av matvaror, uthämtning av paket, körning till
och från huset, uthämtning och lämning av coronatester och mycket, mycket annat.

 

ÖKAD REACH-OUT 

13



Storgatan 23, Stockholm info@kanonsajt.se www.kanonsajt.se

NÄRA PÅ DISTANS
RÖSTER FRÅN FONTÄNHUSET ONLINE (WEBEX)

"Det har betytt mycket
positivt. Jag har fått nya
vänner via Webex och
det har varit bra med

Fontänhusrutiner, även
om man har varit

hemma"
 

”Webexkontakten med Fontänhuset

har gjort väldigt stor skillnad i mitt liv.

Jag har under flera år haft svårt att

komma iväg till Fontänhuset pga,

ångest och trötthet.

Nu har Fontänhuset nått mig hemma

och jag har fått hjälp med nya rutiner

att komma igång på morgonen och i

förlängningen att komma iväg fysiskt

oftare till Fontänhuset. Det hade

kanske inte hänt utan våra

videochattar som gett mig pepp,

energi och stöd.”

"Det har betytt mycket
för mig. Det har gett mig

rutiner och mycket
socialt häng. Har även

gjort det möjligt för mig
att kunna genomföra min

praktik"

 

”Många med psykisk ohälsa hade redan före pandemin
begränsade sociala kontakter och nedstängningen av
samhället har ökat isoleringen. Att kunna mötas digitalt
via Webex och Zoom, är fantastiskt bra för att bryta
isoleringen och minska det mentala lidandet som pandemin
medfört. Digitala möten möjliggör för människor att kunna
ses och prata samt vara sociala, även om man mår mentalt
dåligt och inte orkar ta sig fysiskt till Fontänhuset. Möten
ökar delaktigheten i gemenskapen och bidrar till bättre
mående samt inkludering av medlemmarna, även när man
kanske befinner sig flera mil från Fontänhuset. Det bästa
vore om fler av Fontänhusets fysiska möten även vore
uppkopplade mot nätet, för då kan så många fler
medlemmar vara med i verksamheterna på huset.
Med hjälp av digitala mötesplattformar kan man
tillsammans sjunga i kör, spela spel tillsammans, titta på
film, laga mat, gå på middags-date, osv. Möjligheterna är
många för ett bättre socialt och mentalt liv, tack vare tex
Webex.”

”Det har betytt
jättemycket. Så trevligt
med social samvaro via

telefonen under tider det
är svårt att träffas. Lite
pepp, lite struktur, lite

glädje. Helt klart toppen
med Webex!”

 

"Detta året har det varit en livlina"

"Detta året har det varit en livlina"
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Lunds Fontänhus kök är inte alls stort men levererar stora mängder skratt,
lärande och mat. Här möts medlemmar och handledare varje dag med fokus
på att laga mat till alla de människor som är i huset och arbetsuppgifterna
som hör till. Planering, inköp, tillagning och en hel del andra uppgifter.
Matsalen är en populär plats men ändå är kökets viktigaste resultatet inte den
goda lunchen, utan den arbetsinriktade och gemenskapsfrämjande
processen. I köket är det fortfarande tillåtet att bränna såsen, testa nya recept
och kryddor!

KÖK OCH CAFÉ

"DET HJÄLPER TILL ATT LÄTTA LITE PÅ
MIN SVÅRA ÅNGEST ."

MATLAGNING, BAKNING OCH SOCIALISERING

"man kan
lära sig

laga, städa
och baka."

"Det är en social kärna
för samtliga enheter"

"De låter mig ta ansvar.
Det växer jag på."

"ÖKAT

SJÄLVFÖRTROENDE"

"Trevlig
möjlighet

till
gemenskap"

"GE  GLÄDJE ,
OCH  KOPPLA

AV"
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Vi plockar undan, diskar, städar upp och är alltid noga med
hygienkraven. Dagligen torkas arbetsytorna, golven sopas
och svabbas, spis, ugn och kylar rengörs, diskmaskinen
töms och sopor tas ut och sorteras. Under 2020 lades ett
stort focus på hygienrutiner, extra städning och att vara
uppdaterad med Folkhälsomyndighetens senaste
pandemirekommendationer. Rena arbetskläder är alltid ett
krav och finns att låna på huset. Genom en fullmatad
arbetsdag kan medlemmar som arbetar i köket växa som
människor och utvecklas inom flera olika områden.

H Y G I E N  O C H
S T Ä D N I N G

V E R K S A M H E T

Att driva ett kök tillsammans är en spännande och
utmanande uppgift och under 2020 med en
världsomspännande pandemi har detta varit extra
tydligt. Vi började med take-away och spred ut oss
mer i huset vid lunchtid och gjorde även trädgården
möjlig som matplats. I köket har våra medlemmar
kunnat göra både enklare och mer avancerade
uppgifter och växa med ansvar allt eftersom. Under
2020 gjordes 53 veckomenyer med tillhörande
storhandlingar. Nästan varje vecka fylldes kylskåp och
skafferi med nyttiga och goda råvaror och nästan alla
dagliga rutiner kring kökets drift hölls igång trots
pandemin.

MILJÖ OCH HÄLSA

Hälsotänkandet har fortsatt på Lunds Fontänhus även
under 2020 mot allt hälsosammare och miljövänligare
alternativ. Mindre rött kött och mer vegetariskt, kyckling
och fisk. Våra vegetariska måndagar finns kvar och
många gånger serveras det nylagad vegetarisk mat
varje dag i veckan. Miljö och hälsoaspekten går som en
tydlig linje genom hela kök och cafeenheten.
Samarbetet med Gröna Fingrar-enheten gör att köket
fortfarande kan servera närodlat och ekologiskt stora
delar av året.
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K U N S K A P  O C H  
G E M E N S K A P

Kunskap inom kök- och restaurang men också
ständig träning kring samarbete och socialisering.
Gemenskapen kring maten är väldigt viktig på Lunds
Fontänhus och det ges möjlighet till vänskap och
stiftandet av nya och viktiga bekantskaper vid varje
måltid. På lunchen möts handledare och medlemmar
från alla enheter. Vi umgås, nätverkar och utvecklar
verksamheten. För många av husets medlemmar är
måltiderna på Fontänhuset en viktig förutsättning för
vardagens alla andra rutiner så de är viktiga
hållpunkter. I anslutning till frukost och lunch hålls
köket och caféets vanliga enhetsmöten som inleder
förmiddagens och eftermiddagens arbete.

C A F É  O C H
R E C E P T I O N

Café och receptionen finns kvar och har haft öppet
alla dagar som huset haft öppet 2020. Här kan
medlemmar ta en paus från studier eller arbete och
hämta kaffe/ te. Det finns frukt, nyttiga snacks,
hembakade kakor och mycket mer. Vi jobbar även
vidare med sundare alternativ som rawfood-kakor,
egenproducerade frukt och grönsakshots m.m.

I receptionen går ofta telefonen varm och alla
studiebesök och nybesök bokas in via vår reception.
Här ansvarar man för att alla inkommande samtal
besvaras. Via receptionen kan medlemmar boka in
sig på lunch och få information om vad som händer
på huset.

Vi har alltid goda och kostnadsreducerande firanden vid
storhelgerna som har stor betydelse för medlemmar som
inte sällan har små ekonomiska marginaler. Köket ansvarar
tillsammans med övriga enheter för maten vid husets alla
festligheter och under 2020 fick vi tänka till om på grund av
pandemin. Under "Socialt program" kan du läsa om årets 
 alla firanden som hölls såväl utomhus som digitalt eller i
mindre sittningar.  

H Ö G T I D E R  O C H
F I R A N D E N

17



Redaktionen på Lunds Fontänhus arbetar med att skapa en
plattform för medlemmar att uttrycka sig via, en grogrund för
bättre mående och daglig struktur genom att medlemmar ges
möjlighet att äga sin röst och sin berättelse. Vi producerar en
tidning, Fontänbladet, som kommer ut var tredje månad, en 
live-podcast - Fontänbubbel - en gång i veckan, ansvarar för
verksamhetens kulturgrupp och är behjälpliga med informations-
och tryckmaterial. Vårt musikarbete, som vi påbörjade under
2019, har utvecklats och tagit mer plats under året. Allt arbete 
är öppet för alla medlemmar på Lunds Fontänhus.

Redaktionens arbete organiseras utifrån två dagliga
enhetsmöten. Fontänbladet och Fontänbubbel har separata
redaktionsmöten på måndagar, utformade som kreativa
diskussionsmöten där idéer lyfts och kläcks. Under veckan
arbetar medlemmar sedan individuellt eller tillsammans, med
stöd och uppföljning efter eget behov, på redaktionen eller
hemma. De egna förutsättningarna och den egna viljan och
kreativiteten står i fokus.

AKTIVITETER 
PÅ ENHETEN

Musikstudio
Fontänbubbel
Fontänbladet
Kulturverksamhet

 ÅRET PÅ REDAKTIONEN

2020 har vi producerat fem nummer av
Fontänbladet, trettioåtta ordinarie avsnitt och
sex specialavsnitt av Fontänbubbel, samt tre
avsnitt av Bakom kulisserna

            PÅ REDAKTIONEN

REDAKTIONENS 

PRODUKTIONER

"jag har en kanal att uttrycka mig på."

"Man kan fördjupa sig i
ämnen, få ordet, bli
hörd i sina åsikter och
tankar."
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FONTÄNBLADET

Verksamhetens magasin, Fontänbladet, är ett
medel för medlemmar att uttrycka sig kring sig
själva och det samhälle vi lever i - intressen,
politik, kultur, livssituation, livsberättelser, eller
fiktiva berättelser. Huvudtema i varje nummer är
ett personporträtt av medlemmar eller handledare
på Lunds Fontänhus. Förutom att skriva artiklar,
reportage och intervjuer ingår text- och
fotoredigering, korrekturläsning och grafiskt
arbete i sammanställandet av tidningen. Vi trycker
den själva i ca 300 ex och distribuerar den sedan
till våra prenumeranter, samt till verksamheter och
personer vi vill nå ut till i PR-syfte.

UTVECKLING AV

VERKSAMHET

Under 2019 arbetade vi för att utvärdera och
utveckla strukturen kring Fontänbladet. Under
2020 implementerade vi nya rutiner och
hjälpmedel i arbetet med tidningen. Målet var att
kunna engagera fler och öppna upp för att alla
medlemmar ska kunna känna sig delaktiga i varje
steg i arbetet med tidningen, samt att i längden
kunna producera en tidning per månad i stället för
var tredje månad som i dagsläget.
I januari köpte vi in ett nytt layoutprogram,
InDesign. Tre dagar i veckan höll vi utbildningar i
programmet och runt 15 personer deltog i dessa.
Detta bidrog till en ökad kunskap kring arbetet
med tidningens layout och när vi i februari började
arbeta med det nya numret av Fontänbladet
arbetade sju personer med layouten, vilket
tidigare hade utförts av en anställd.

Vi har även köpt in två stycken systemkameror till
Redaktionen. Dessa har använts för att
fotografera till tidningens innehåll och detta har
ökat medlemsdeltagandet i det grafiska arbetet,
samt förbättrat kvaliteten i tidningen.
Corona-pandemin kom i vägen för våra
möjligheter och planer på att öka utgivningstakten
på Fontänbladet till en gång i månaden. Vi har
fortsatt vår verksamhet men med strikta
begränsningar för antal medlemmar, vilket har
gjort det svårt att tillvarata energin som uppstod i
tidningens omstrukturering.

Sedan 2018 producerar Redaktionen en timmes
live-podd i caféet varje torsdag – med
programledare, gäster, musik och publik. Med
utgångspunkt i det redaktionella arbetet runt
tidningen får enheten på det sättet en större
dynamik avseende olika arbetstempon. Fler
medlemmar ges möjlighet att engagera sig i ett
kreativt arbete, och fler arbetsuppgifter uppstår.
Precis som i arbetet med tidningen står
medlemmens intressen, vilja och önskemål i
fokus. Här skapas ytterligare en stigmabrytande
plattform för medlemmar och verksamhet. Via
podden ges tydlig möjlighet för personer att äga
sin röst och sin berättelse i ett samhälle där
människor med psykisk ohälsa lätt hamnar i en
undanskymd tillvaro. Sändningen på varje
torsdag kl 14 är öppna för allmänheten, för att
skapa en mötesplats för människor i Lund. 
Podden blev än mer samtals- och
diskussionsinriktad i början av året då fler
medlemmar deltog och påverkade arbetet. Under
2020 ville vi utveckla möjligheten för fler
medlemmar att delta i dels inspelning med
tillhörande ljudredigering och även livemixande
under inspelning. Vi köpte in fler Cubase-
licenser (ljudredigeringsprogram) och arbetade
fram tydliga utbildningsstrategier. 

CORONA

I och med Corona-pandemin fick vi tänka om.
Fram till sommaren körde vi Fontänbubbel som
vanligt, i nedbantad form då verksamheten
införde restriktioner kring antal deltagare.
Sommarmånaderna flyttade vi ut i Fontänhusets
trädgård, men när smittan ökade under hösten
utarbetade vi en annan form för podden.
Liveshowen fick ställas in och istället spelade vi
in runda bords-samtal, med begränsat antal
medlemmar, inne på Redaktionen.
Utgångspunkten har varit att ta med lyssnaren in
i de tematiska diskussioner som ligger till grund
för det livesända Fontänbubbel. I början av
december började vi spela in det nya formatet,
Bakom kulisserna.

FONTÄNBUBBEL
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KULTURVERKSAMHET

Lunds Fontänhus arbetar aktivt med att
integrera kultur som rehabilitering i hela
verksamheten. En del av detta är
Kulturgruppen, som organiseras från
Redaktionen. Varannan onsdag har vi ett möte,
öppet för alla i verksamheten, då vi undersöker
möjligheter att besöka utställningar, föredrag,
filmer och andra kulturevenemang - eller att
anordna egna sådana. Dessutom har vi ett
samarbete med Skådebanan och andra
fontänhus i Skåne, för att bygga nätverk för att
främja måendet med hjälp av kultur.
Precis som övrig verksamhet har Kulturen
påverkats kraftigt av Covid-pandemin. Gruppen
jobbar för att skapa mötesplatser kring kultur
och vi valde att stänga ner det mesta av  denna
verksamhet under året. I mars hade vi premiär
för vårt konstgalleri, Galleri Fontan. Varje
månad ställer en konstnär ur
medlemskollektivet ut sin konst i Fontänhusets
café. Första onsdagen i varje månad är det
vernissage, öppen för allmänheten. På detta
sätt följer Galleri Fontan verksamhetens mål att
skapa stigmabrytande mötesplatser.
Kulturgruppen kurerar och organiserar
utställningarna. På grund av pandemin blev det
ohållbart att anordna vernissager. Dock har sju
konstnärer ställt ut under året och givits
möjlighet att visa sin konst för deltagarna på
Lunds Fontänhus.

Med tanke på det växande antalet medlemmar
på Redaktionen, fram till pandemins utbrott, ser
vi fram mot att flytta till större lokaler under
2021 för att kunna tillgodose efterfrågan och
kunna utveckla enheten. Musikarbetet kommer
att integreras i Redaktionen och vi har
långtgående planer på att arbeta in film och
foto som ytterligare bärande delar av enheten. I
de nya lokalerna hoppas vi kunna bygga
konceptet Nyfiken På, där vi bjuder in och
samtalar med en gäst, utifrån ett personligt
porträtt eller ett ämne vi är nyfikna på. På sikt
vill vi skapa en mötesplats för medlemmar och
lundabor, som ett led i vårt stigmabrytande
arbete.

"BRA STÄMNING,
ROLIGT ATT JOBBA
TILLSAMMANS,
FRIHETSKÄNSLA"

"Alla ges
utrymme. Jag
kan själv ge

andra
utrymme."

"Öppenhet. Gemenskap.

Diskussionerna."
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MUSIKPLATTFORM

Musikenheten kommer att fortsätta utvecklas med
ökade förutsättningar under 2021. I de nya lokalerna
finns specialdesignade rum för kreativ
musikverksamhet.
Utöka musikstudion med ännu en dag så att det inte
går för långt tid mellan sessionerna.
Utbilda oss i distributionskunskap med målet att
öppna ett eget DIY-Independentbolag, detta för att
kunna distribuera våra medlemmars egna musik.

Musikplattformen på Lunds Fontänhus är tänkt att
bli ett forum där medlemmar har möjlighet att
träffas för att lyssna, skapa och spela in musik på
ett förutsättningslöst sätt. Vi är en del av
Redaktionen och vi använder musiken i alla dess
former som ett verktyg för rehabilitering och ett
bättre mående - ett kreativt medielandskap på
Lunds Fontänhus som består av redaktion,
inspelningsstudio och livescen. Alla medlemmar
är välkomna att delta och det spelar ingen roll
vilken nivå man är på.

DELAR I MUSIKPLATTFORMEN

Jobba i studio: Inspelningsteknik, låtskriveri,
producering, mastering.
Låtskriveri: Text, musik, former, grundläggande
teori, grundläggande
ackordinstrument-kunskap.
Spela i grupp: Teknik, samspel, teori,
improvisation, eget material, covers.
Öppen scen: Möta publik, improvisation,
soundcheck, samspel, mixning.
Musikbransch: Vad är DIY, upphovsrätt,
publicera sin musik, skivbolag, förlag,
Stim, SAMI, gemensamt utbilda sig om
musikbranschen.
Rytmik: Afrikansk, mindfulness, slagverk, dans
Jazz: Spela jazz i en ensemble.
Sångstunder: Sjunga i grupp.
Lyssna, samtala, musik

VISIONER

Musik har varit en viktig del av Lunds Fontänhus
verksamhet under flera år. Under 2018 och 2019
pågick diskussioner och arrangerades workshops
för att kartlägga behoven av musik och kultur, och
fundera kring hur vi kunde använda musik som
rehabiliteringsform i verksamheter inriktade på
psykisk ohälsa.

Huvudproblemet identifierades som en total
frånvaro av kulturell- & musikinriktade plattformar
eller nätverk för människor med psykisk ohälsa i
Skåneregionen, samt frånvaro av kulturella
mötesplatser och plattformar i Skåneregionen där
människor med psykisk ohälsa kan mötas, skapa
och utvecklas.

Sommaren 2020 byggde vi upp Musikplattformen,
där medlemmar ska ha möjlighet att lyssna på,
skapa och spela in musik. I enheten finns en
studio med inspelningsmöjligheter och en scen för
framföranden. Vi siktar på att utbilda medlemmar
& personal i grundläggande musik- och
inspelningskunskaper, så att medlemmarna kan
vara med och styra verksamheten, samt erbjuda
kunskap och verktyg för att sprida sin musik
digitalt på nätet.

Ett mål är att denna plattform ska kunna
implementeras i andra enheter och verksamheter
på Fontänhuset så att alla kan ta del av musiken
som produceras, då forskning pekar på att musik
bidrar till bland annat underhållning, socialt
sammanhang, identitet, självkänsla, en möjlighet
att uttrycka sig, lära sig uttrycka och förstå andras
känslor samt minskad stress.

"DETTA ÄR MITT ANDRAHEM. ÄLSKAR ATT SPELA INMUSIK."
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VERKSAMHETEN

Studio: Vi startade upp en mobil Musikstudio som
byggde på återkommande möten med en till två
medlemmar i 1,5 timmes sessioner kring inspelning
av eget material eller covers, där vi arbetade kring
samtal/planering, förberedelse, inspelning,
producerande och mixning av materialet.
Musikstudion utvecklades och blev alltmer
efterfrågat av medlemmar under 2020 och utökades
från en till två dagar i veckan. 
Samspel i grupp 1: Fokus på samspel kring ett
förberett musikstycke. Samarbete kring
genomförande och framförande.
Samspel i grupp 2: Fokus på improvisatoriskt 
musik och framförande. Kommunikation och
improvisation i grupp. 
Samspelen 1 och 2 har genomförts både utomhus, i
replokal och i källaren på Fontänhuset. De har även
utövats i olika former såsom fasta grupper och
öppen scen. Samspelen fick pausas under delar av
2020 p.g.a pandemin.
Sångcirkel: Sjunga i grupp, ett mycket uppskattat
återkommande medlemslett musikmöte, ofta
utomhus. Fick tyvärr tillfälligt pausas p.g.a av
pandemin.
Musikworkshop: Branschkunskap, låtskriveri,
prata, lyssna, musik, teori, gehör. Har kört på hela
året. Mestadels inriktat på låtskrivarworkshop, ofta
förlagt utomhus.
Öppen scen: Att möta en publik live. Vem som
helst kan signa upp för att komma upp på scenen.
Uppbackat av musiker från medlemmar och
handledare, eller playback. Flera gånger under året
och ute i trädgården under sommaren vid flera
tillfällen.
Anlitade Konsertframträdanden: Under året har
medlemmar tillsammans med handledare deltagit i
div. scenframträdanden såsom: Känslogalan, Lunds
kommuns invigning av Studio stadshuset,
Rättspsykiatrisk Centrum Trelleborg, Run for Mental
health, Morgonsoffan m.fl.
Karaoke: Ett lättsamt och lekfullt sätt att prova på
att stå på scen, sjunga i mick och möta en publik,
mycket uppskattat även av medlemmar som inte
uppfattar sig själva som musikutövare.

MUSIKPLATTFORMEN
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Gröna Fingrar är Lunds Fontänhus grönaste enhet med fokus på trädgård
och odling. Som Lunds Fontänhus trädgårdsmästare följer vi årstiderna och
enhetens intensitet och arbetsuppgifter varierar med säsongerna. För alla
trädgårdsmästare är det mycket hårt och intensivt jobb den varma årstiden
och på vintern är det därför att rekommendera att hålla ett lägre tempo för att
orka hela året.

GRÖNA FINGRAR

“MAN JOBBAR I  EGEN TAKT SÅ LÄNGE MAN
ORKAR”

“Det är
skönt att
vara ute”

“Det är befriande att
jobba med händerna”

"Få jobba ute,
trädgårdsarbete,
gemenskap" "GER EN

MENING,
ETT HOPP."

"Kul att odla
olika grönsaker"

"AL LAS  RÖST
FÅR  HÖRAS"

MENINGSFULLHET I
GRÖNSKAN
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SOMMAR I
TRÄDGÅRDEN

Efter midsommar går tempot vanligtvis ner i
trädgården och arbetet koncentreras till skötsel, dvs
gräsklippning, ogräsrensning, gallring och vattning.
Under sommaren har vi också njutit av vår koloni
med såväl grillningar som trädgårdsarbete. Här har
även medlemmar kunnat njuta på fritiden.

Vi började odlingssäsongen i februari och
förkultiverade plantor. Först ut var chili och tomat. Det
blev så många chiliplantor att vi medlemmar fick ta
med sig hem. Längre fram kom kål, paprika, gurka,
vitkål och rödkål, purjolök, squash, pumpa och
blomkål. Odlingsrummet riktigt svämmade över av
plantor. Under våren på kolonin sådde vi dessutom
morot, rödbeta, ruccola, isbergssallad, plocksallad,
polkabeta och bönor. Vi satte även gul lök, röd lök
och vitlök. Våren är en intensiv tid när vi jobbar
mycket både ute och inne.

V Å R  P Å  G R Ö N A
F I N G R A R

V I N T E R P R O G R A M

Under vintern 2020 hade vi bland annat aktiviteter
inom matlagning och bakning. Varje måndag hade vi
vegetarisk matlagning. Medlemmar ur gröna fingrar
valde menyerna och lagade maten. På fredagarna
hade vi fredagsgott. Vi valde nyttiga recept tex.
havrekakor, rawfoodbollar och exotiska sockerfria
marmelader: kiwi, apelsin och krusbär.
Förutom allt mathantverk gav vi oss ut i naturen på
promenader varje tisdag. Vi besökte olika gröna
oaser i och nära Lund för grön rehabilitering. 
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Under hösten flyttades plantor och träd från
trädgården till kolonin. Detta pga flytten till vårt nya
fontänhus Magle. Vi flyttade träd, vinbärsbuskar,
krusbärsbuskar och rabarber.
Vi förberedde också flyttning av fontänhuset till
Magle genom att packa och städa.   
 
Under sommaren och hösten lade också en del
medlemmar tid på att rekrytera en ny handledare.
Vissa av medlemmarna intervjuade kandidaterna.
Vi valde Johanna Weimers som vår nya
handledare för gröna fingrar.

Redan under sensommaren drar vi igång förädling av
skörden till marmelad, chutneys, Kimchi, inlagda
rödbetor, syrad gurka och kål. Vi har utvecklat
spännande smaker såsom rödlöksmarmelad och
squashmarmelad.

En helg i slutet av september hade vi vår egen
skördefest. Den årliga skördefesten i Stadsparken
ställdes in pga pandemin. Alla föreningar som tidigare
varit med uppmanades att hålla egna skördefester. Inför
skördefesten tillagade och förädlade vi egna produkter i
vårt källarkök.

Vi gjorde plommonmarmelad, plommonchutney,
äppelmarmelad, äppelchutney, rabarbermarmelad,
squashmarmelad, morotsmarmelad, äppelmos, chilisås,
kimchi, inlagda rödbetor, inlagda tomater och
vinbärsgelé. Produkterna hade en strykande åtgång. Vi
sålde produkterna i vår trädgård. Där fanns även
försäljning av skördesoppa, vilken medlemmarna i gröna
fingrar hjälpt till att förbereda, och hembakat. Resterande
produkter såldes till medlemmar.

På lördagen var det musikunderhållning i trädgården.
Två av medlemmarna var värdar för detta.

H Ö S T  O C H  
P R O D U K T F Ö R -
Ä D L I N G

SKÖRDEFEST! 

25



NATURKONTAKT"Vi utforskar

landsbygden i

Lundaland

tillsammans"

REHABILITERING MED NATURKONTAKT

Under s lutet  av 2019 genomförde vi  en kval i tat iv studie bland medlemmar som visat
intresse för det gröna men som trots det inte var akt iva i  Gröna f ingrar,vår t rädgårds
enhet.  Vi  v i l le veta mer om dessa medlemmars behov och vi lken sorts grön
rehabi l i ter ing  just  de var intresserade av.  Ut i f rån deras svar och med inspirat ion f rån
andra Gröna rehab projekt  påbör jade vi  ut formningen av et t  nyt t  projekt  som skul le
innehål la mer av återhämtning i  form av kravlösa naturvistelser,  kontakt  med djur,
hantverk för  rekreat ion och personl ig utveckl ing. 

Under v intern och våren 2020 pågick et t  intensivt  arbete med at t  söka medel t i l l  at t
starta detta nya projekt .  Vi  kontaktade Leader Lundaland och ansökte v ia dem om
medel t i l l  projektet  ur  EUs Jordbruksfond för landsbygdsutveckl ing.
I  mars blev vår steg 1 Ansökan bevi l jad och vi  kunde smygstarta med några akt iv i teter
inr iktade på återhämtning i  naturen i  Lundaland. Under de föl jande månaderna
utformade vi  mer konkret  vad projektet  skul le omfatta.  Vi  presenterade våra idéer inför
LAG-styrelsen i  maj och ef ter  et t  par veckors nervös väntan f ick v i  beskedet at t  v i
bevi l jats de medel v i  sökt  och projektet  kunde dra igång på al lvar på sommaren. 

Hälsofrämjande

naturupplevelser 

För stadsmänniskor

med psykisk ohälsa

Öka tillgänglighet

och intresse för

landsbygden

 

INNEHÅLL 

Naturupplevelser;
Friluftsliv, studiebesök
och mindfulness

Hantverk, kreativt
skapande,
produktförädling.

Stöd och inspiration
kring arbetsliv och
socialt företagande

Grupper på c.a 15
personer. Omfattning
på c.a 8-12
timmar/vecka. 

Större inspirationsträffar
då vi bjuder in hela
huset att "hänga med
oss ut" 
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Under 2020 arrangerade Naturkontakt  15 akt iv i teter för  husets
al la medlemmar.  Sammanlagt var det drygt 100 personer som
deltog i  något av arrangemangen. Smit tspr idningen var låg i
Skåne under sommaren och vi  hade möj l ighet at t  göra v issa
utf lykter med bi l  t rots pandemin. Vi  ut forskade al l t  f rån Lomma t i l l
Bi l lebjer och Måryd l iksom ol ika akt iv i teter som  kanot och
provade på mathantverk med lokal t  odlade råvaror.

 

STATISTIK 

"Det är svårt att ta sig ut i naturen när man

inte har bil"

MÅLGRUPP

 I  Naturkontakt  ordnar v i  akt iv i teter för  husets al la medlemmar
men lägger et t  särski l t  fokus på at t  nå unga vuxna. Vi  har en
särski ld grupp för Naturkontakt  Unga vuxna med målgruppen
18-ca 30 år.  Många av de som del tar  i  just  denna grupp är så
kal lade hemmasit tare som saknar  sysselsät tn ing i  övr igt  och
isolerar s ig i  hemmet.
 
Under s jä lva projekt- fasen r iktar v i  oss f rämst t i l l  människor
med psykisk ohälsa men ambit ionen är at t  skapa f ler  bestående
mötesplatser där målgruppen och andra Lundalands-bor kan
mötas och uppleva mental  återhämtning och rekreat ion på egen
hand el ler  inom ramen för det t rygga sammanhang som Lunds
Fontänhus utgör.  

NATURENS LÄKANDE KRAFT 

 Al la som vistats i  naturen har s jä lva upplevt  den-  naturens läkande kraf t .
Men nu f inns det också forskning som bevisar dess posi t iva ef fekt .  Studier v isar at t
kravlös v istelse i  skog och natur både är lugnande och minskar r isken för psykisk
ohälsa samt at t  natur l jud har en stor betydelse för  at t  sänka stressnivåerna. 
Vi  v i l l  med våra ut f lykter och akt iv i teter v isa på de möj l igheter t i l l  
rekreat ion i  naturen som f inns i  Lundaland, (det geograf iska området 
som i  stort  utgörs av Lunds kommun och de närmast kr ingl iggande 
kommunerna).  

Under projekt t iden ut forskar v i  t i l lsammans landsbygden i  
Lundaland, dess naturmater ia l  och naturmi l jöer,  samt hur 
dessa kan användas för grön rehabi l i ter ing och i  f ramväxandet 
av et t  social t  företag. Vid projekt t idens slut  ska detta 
ut forskande mynna ut  i  en “cert i f ier ing” av et t  antal  p latser 
och akt iv i teter i  Lundaland som vi  funni t  särski l t  
användbara för mental  återhämtning. De “cert i f ierade” 
platserna kommer bl i  nya gemensamma arenor för 
människor i  Lundaland som söker mental  återhämtning. 
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"Jag har längtat

så efter att

komma ut  på

landet oftare"

 

NATURUPPLEVELSER

ÅRET RUNT
Vi s iktar på at t  genomföra våra planerade
akt iv i teter oavsett  väder lek och årst id.  Det f inns
en speciel l  skönhet i  at t  uppleva kontraster i
naturen och se något posi t iv t  i  såväl  regn som
sol.  

Då många av våra medlemmar är dål igt
utrustade på fr i luf tsfronten så ansökte v i  också
om pengar t i l l  f r i luf tsmater ia l  f rån
Sparbanksst i f te lsen. Tack vare deras bidrag har
vi  kunnat köpa in ryggsäckar,  regnponchos,
termosar,  och al l t  annat f r i luf tsmater ia l  som
behövs för våra ut f lykter.

 

"Naturen i
alla väder
med rätta

kläder"

PROJEKTET MÅL 
•Att  nå minst  30 unga vuxna i  projektet
•Att  minst  75% av projektdel tagarna
upplever återhämtning; social t ,  psykisk
el ler  arbetsmässig
•Att  minst  75% av projektdel tagarna
upplever en höjd l ivskval i tet  och utv idgat
social t  nätverk
•Att  minst  75% av projektdel tagarna
upplever at t  de har fåt t  ökad kunskap
och trygghet i  naturen
•Att  minst  30% av projektdel tagarna gör
konkreta för f lyt tn ingar mot
arbetsmarknaden, t .ex.  får  en prakt ik,
påbör jar  arbetsträning, bör jar  studera
el ler  återgår t i l l  arbete
•Uppstarten av et t  nyt t  social t  företag
•Att  gemensamt ut forska naturmater ia l ,
produkter och platser för  at t  v id
projektets s lut  
kunna framstäl la:  3 nya produkter,  
2 cert i f ierade platser,  1 naturguide
•Att  b idra t i l l  3 kul turel la
ekosystemtjänster

 

STÖD VIDARE 
Projektet  erbjuder också indiv iduel la
samtal  för  at t  ut forska vart  vägen bär
ef ter  projektet .  Här f inns möj l ighet
at t  få stöd både vidare mot studier
och arebte el ler  t i l l  en annan
akt iv i tet ,  inom el ler  utanför Lunds
Fontänhus.  
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Fixa Till är en återbruksverkstad på Linero som under 2020 har
drivits som ett samarbetsprojekt mellan Lunds Fontänhus,
Arbetscentrum i Lund, RSMH, Lunds Renhållningsverk, Emmaus
Lund och LKF. 
Här finns möjlighet att använda verktyg, laga, fixa, sy, måla, få tips
och inspiration eller bara komma inom för en kopp kaffe och
gemenskap. Fixa Till syftar till att minska svinn och stimulera till
återbruk, samt öka kunskap och medvetenhet kring miljö och
hållbarhet.  Verkstaden är en plattform som ger individer med
psykisk ohälsa som står utanför arbetsmarknaden en arbetsinriktad
dag samtidigt som det utgör en mötesplats för både allmänhet och
målgrupp. 

Av Emmaus tillhandahålls möbler, kläder och ting att laga,
restaurera eller göra om, för att sen kunna erbjuda dem till
försäljning igen. Lokalen är utrustad med träverkstad, målarrum,
symaskiner och pysselhörna. Intresserade deltagare får möjligheten
att lära sig mer om bl.a. enklare snickeri, verktygslära, spackla,
slipa, måla, sy och möbeltapetsering.

Vi skapar förutsättningarna för att ge fler en ökad känsla av
empowerment kring att laga och återbruka med miljömedvetna
metoder. Exempelvis så samlas alla färgrester in i särskild
behållare som lämnas in till återvinningscentral, vi syr tygservetter
och tygväskor som kan ersätta engångsprodukter och försöker visa
på hur givande det kan kännas att göra något som går i linje med
sina värderingar och ökar sin känsla av egenmakt.
För att uppmuntra till en mer hållbar konsumtion har vi inrett till stor
del med second-hand möbler och återbrukat material. Vårt mål med
lokalen är att den skulle vara funktionell, men även hemtrevlig och
inspirerande. Handledare och medlemmar hjälps åt att städa, diska,
vattna blommor och slänga sopor. Vi arbetar kontinuerligt med att
förbättra lokalen, både praktiskt och estetiskt.

SOCIAL MÖTESPLATS 

Lokalen fungerar även som en social mötesplats
där individen kan stärka sitt sociala kapital. Här
ser vi redan att många medlemmar besöker
verkstaden just för det sociala utbytet. Många
personer har tittat in för att endast ta en fika och
prata. För många individer kan detta vara ett
första steg till att bryta social isolering och att
efterhand kunna närma sig en mer aktiv roll i
verksamheten. Genom dessa sociala möten kan
vi genom verksamheten även fånga upp personer
ur allmänheten som faller inom våra verksamhets
målgrupp.  

FIXA TILL! 

Många arbetar också med egna återbruksprojekt!
Under 2020 har det gjorts teskåp, tygservetter,
tygpåsar, hyllor och det har lagats hammock.
Livslängden på många favoritskor har förlängts,
det har lagats otaliga hål i byxor och tröjor, gjorts
presenter av återvunnet material istället för att
köpa nytt. Kläder har sytts in eller sytts om,
stolsdynor har trätts om och trött porslin har
dekorerats med decoupage eller porslin- och glas-
färger.

EGNA PROJEKT

KVARTERSNÄRA ÅTERBRUK 
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Det har varit full rulle på Fixa Till, till och med ett
år som detta! Medlemmar och grannar har kommit
för att laga saker, sätta igång med ett pyssligt
projekt och för att vara i gott sällskap. 
Under våren höll verksamheten öppet fyra dagar i
veckan, inklusive lördagar och anordnade
workshops på torsdags kvällar samt en vårfest.
Under resterande delen av året fick öppettiderna
begränsas till en dag i veckan men intresset för Fixa
Till har bara ökat. Ofta har det varit maxantal i
lokalen och det har gång på gång efterfrågats att
verkstaden ska hålla öppet fler dagar i veckan.
Utåtriktade workshopar och samarbeten med andra
föreningar har fått ligga i lä under hösten men vi ser
fram emot utökade samarbeten med fler aktörer
under 2021, däribland EOS Lund. Många idéer har
poppat upp kring vad vi kan göra efter pandemin:
workshops i screen-tryck, klädlagningstekniker,
kreativa sätt att sy om plagg och flera idéer kring
samarbeten med olika föreningar i området. 
15 personer ha lärt sig använda symaskin i år hos
oss!

Som på Fontänhusets övriga arbetsenheter arbetar
handledare och medlemmar sida vid sida.
Verksamheten bygger på frivillighet, individen ger
och får stöd utifrån sina förutsättningar. Det friska
hos individen uppmuntras och stärks. Genom
gemensamt arbete möjliggörs utvecklandet av
ömsesidigt stöd, vänskap och förbättrat mående. Vi
uppmuntrar till delaktighet, ökat inflytande och
ansvar. Medlemmar håller i möten, välkomnar nya,
ger rundvandring och testar ibland på att vara
ansvarig för dagen och hålla öppet. 
I sann Fontänhus-anda är den enskilde väntad, sedd
och behövd. Arbetet i verkstaden ger praktisk
erfarenhet och sammarbetsträning som stärker
individen inför arbetslivet. I enlighet med den
arbetsinriktade dagen och medlemsinflytande håller
vi dagligen gemensamma möten där vi planerar vår
dag tillsammans. Vi går då igenom upplägget för 
dagen, vilka uppgifter som finns och vem som vill
göra vad. Vi sätter kontinuerligt ihop
handlingsplaner för renoveringsobjekten. Det finns
plats både för kreativitet, att testa sina idéer och
praktiskt arbete.
Under mötena får var och en också möjlighet att
dela med sig till gruppen om det är något som kan
vara bra för oss andra att veta. T.ex. om individen
pågrund av dagsformen kommer vara mer tyst än
vanligt eller gärna vill få jobba ostört. 

VERKSAMHET 

ARBETSMETOD 
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T E A T E R  Ö V E R
G R Ä N S E R N A   

R Ö S T E R   U R

P R O J E K T E T

”/.../Det har varit min väg tillbaka till
något som kan kallas liv/.../”

”Jag fick mer tillgång till mina egna
känslor genom skrivandet och
övningarna. Dansen, teater
övningarna och nätverksträffarna.
Även sången var bra.”

”/…/Har funnit många vänner och
delar av mig själv/…/”

 

Under våren 2020 var Lunds Fontänhus med och drev
projektet “Teater över gränserna”. Idén till projektet bygger
på ett samarbete mellan de ideella organisationerna
Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden (SV), Kreativa
Akademin och Lunds Fontänhus i nära samverkan med
FINSAM och andra myndigheter. Syftet med detta ESF-
projekt var att erbjuda individer som står långt ifrån
arbetsmarknaden möjlighet till sammanhang och teater som
arbetsmetod. Projektet har erbjudit arbetspass och
samskapande inom drama, körsång, skrivande, dans,
manus och repetition. I projektet skapades en arbetsplats
med tydliga ramar,fasta arbetstider, gemenskap och
strukturerat innehåll. Parallellt med deltagandet i projektet
arbetsinriktade dag (med teater verksamhet) har deltagarna
fått stöd mot arbete eller studier eller annan vidare
orientering i livet. Detta stöd gavs både individuellt och
genom gemensamma gruppträffar. 

 

VAD HÄNDER NU?

FÖRESTÄLLNINGEN

OCH PANDEMIN 

Projektomgången för våren 2020 startade den 13
januari. Under våren togs det emot 27 unika
deltagare. Av dessa genomförde 19 personer
hela projektet. Av dessa 19 gick 5 vidare till
studier eller arbete. Även den som avslutat sin
projektperiod under hösten 2019 kunde i
Fontänhusets lokaler fortsätta träffas jan-mars
under parollen/utslussen ”Teater light” för att
fortsätta träffas i den trygga projektgruppen och
arbeta tillsammans, samtidigt som nya
arbetsuppgifter och vänskaper kunde påbörjas
på Lunds Fontänhus. För många bidrog projektet
till en upplevelse av ökade resurser och höjd
livskvalitet. Några deltagare nedan om projektets
betydelse. 

 

DELTAGARNA

Pandemin skapade utmaningar för projektet som helhet. Att
genomföra repetitioner med hela gruppen har varit omöjligt.
Projektet valde att ta in smågrupper för att repetera olika
scener. Man genomförde även dansworkshops över
internet. Beslut togs även om att minska ned antalet
föreställningar på Stenkrossen till en enda. Premiären på
föreställning 12:08 genomfördes den 22 maj på
Stenkrossen i Lund. Ca 80 i publik besökte föreställning på
coronasäkert avstånd. 

INNEHÅLL 

Genom de erfarenheter som dragits från detta projekt
skapades under hösten 2020 en ny arvfondsansökan för att
kunna vidareutveckla det goda arbetet som påbörjats inom
TÖG men också inom andra kreativa delar inom
Fontänhuset. Projektet heter Joint attention ”Ja” och
förväntas starta i oktober 2021. 
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Vägar vidare är Lunds Fontänhus program för den som önskar stöd att få, finna och
behålla arbete och studier. I enheterna kombineras individinriktat stöd till arbete och
studier med möjligheter till sammanhang, sociala aktiviteter, nätverksträffar,
studiegrupper, friskvård m.m. Lunds Fontänhus har under flera år utvecklat sin egen
lundamodell, som kombinerar Fontänhusmodellens fokus på gemensamma forum,
delaktighet och återhämtning med SEd (supported education) och (sedan 2017) även
IPS (individual placement and support). Enheterna har under årets alla vardagar samlat
sina deltagare i en gemensam mötesstruktur med enhetsmöten morgon och
eftermiddag. Utifrån dessa har den som studerar eller söker arbete kunnat strukturera
sin dag tillsammans med andra och enheterna har under hela 2020 gett ut
gemensamma terminsprogram. Totalt har ca. fyra tjänster arbetat kopplat till Vägar
vidare. På Föreningarnas hus har Fontänhuset hyrt ytterligare studie- och arbetsrum för
att kunna erbjuda arbetsro för alla enhetens studenter samt projektdeltagare. 

STÖD HELA VÄGEN GENOM

"VÄGAR VIDARE"

Genom den nära samverkan som finns mellan enheterna har flera individer erbjudits
en smidig övergång mellan studier och arbete och vice versa, vilket varit ett av syftena
med enheternas nära samverkan. Det rör sig ofta om studenter som är i sluttampen av
sina studier och behöver stöd ut i arbetslivet eller personer som går från arbete till
vidareutbildning. Flera individer har under pandemin haft ett mer aktivt stöd från
arbetsspecialisterna redan under tiden de skriver och i vissa fall även när de valt
ämnen för examensarbetet. Det har resulterat att fler studenter har fått arbete snabbt
efter avslutad examen.
En studie vid Lunds Universitet (Lövgren, Veronica , et al. 2020) där Vägar vidare
deltog, visar att en integrerad kombination av Supported Education och Individual
Placement Support, förstärker möjligheterna till utbildning och kvalificerat jobb för
personer med psykisk ohälsa, inte bara på kort sikt utan även ur ett längre
livscykelperspektiv. Studien beskriver hur ett tillgängligt individuellt stöd med fokus
både på studie- och yrkesmässiga mål, samt på deltagarnas ekonomi och sociala
kontext, alla är viktiga faktorer för att lyckas. Vi på Vägar Vidare har under 2020 kunnat
se att enheterna berikar varandra med sina olika kompetensområden (studier och
arbete) och även under 2020 har det gynnat flera medlemmar i den mån att de avslutat
utbildning, tätt följt av att de fått en anställning inom ett kvalificerat område. 
Att ha dessa modeller i en Fontänhus-kontext möjliggör en kedja från sjukskrivning till
återhämtning samt studier och arbete under samma tak. Genom “Vägar vidare” skapas
ringar på vattnet för Fontänhusets övriga verksamhet, och personer som är sjukskrivna
eller lever med sjukersättning kan få inspiration, motivation och verktyg kring frågor
som rör yrkes- och studieliv. Detta gör att Fontänhuset får ett ökat antal personer som
återinträder i studier och arbete. Sveriges Fontänhus Riksförbunds årligen insamlade
statistik visar att Lunds Fontänhus är det hus i Sverige som årligen stöttar flest
individer ut på arbetsmarknaden.

MED FOKUS PÅ BÅDE  STUDIER & ARBETE

Vägar vidare 2020
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STUDIESTÖD PÅ
FONTÄNHUSET

"Tack vare fantastiskt
stöd av studieenheten,

så har jag lyckats
återuppta studierna

samt fullfölja min
universitetsutbildning,
trots fysisk och mental

ohälsa"

 

"Får hjälp att lägga upp
studierna på ett

hanterbart sätt, då jag
själv lätt blir

överväldigad av allt som
ska göras och inte
riktigt reder ut att

planera själv."

"Det har räddat mig i
mina studier, känns
inte som jag hade

klarat av dom utan
studieenheten"

"Utan studieenheten hade jag

inte kunnat avsluta min

kandidatexamen och dessutom

ta körkort i år."

"Ger mig hopp
att kunna klara

studierna"

"Motivation ochuppmuntran till att
fortsätta kämpa medstudierna."

"Stor betydelse för mina vardagar. Jag
kommer hemifrån. Får någon slags social

stimulans. Det blir enklare att komma
igång med studerande/skrivande"

2020

"Utan
studieenheten
skulle jag aldrig
kunna studera."

EN VÄG FRAMÅT, 2020 
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STUDIESTÖD PÅ
FONTÄNHUSET

"Det har gjort att det
känts mer meningsfullt

att studera, jag har
känt mig mindre ensam
och mer motiverad till

studierna när jag kan få
stöd och pepp från

andra medlemmar och
handledare"

 

"Det är så skönt att
man kan sitta för sig

själv och studera
samtidigt som man

känner stor
gemenskap med alla

som sitter runt
omkring."

"Jag har fått lättare
att komma iväg

hemifrån och det har
blivit enklare att
komma igång med

skrivuppgifter"

"Det har varit viktigt att hitta stöd i

studiefrågor och studieplanering.

Känns skönt att kunna delta i ett

studiesammanhang utanför

lektionssalen och universitets väggar."

"Att få träffa andra betyder
mycket för mig. Jag känner

mig inte lika ensam och
kommer hemifrån oftare"

"Förbättratsjälvförtroende ochmindre stress/oro"

"Känner att jag får kraft att kunna resa
mig upp igen och lyckas efter varje

misslyckande."

2020
"Stärkt social förmåga,

bättre självkänsla"

"Frbättratsjälvförtroende ochmindre stress/oro"
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I studentstaden Lund har Lunds Fontänhus sedan hösten 2012 bedrivit ett
aktivt arbete riktat till studenter som har psykisk ohälsa. Det som startade
som ett förprojekt med resurser från Region Skåne, Lunds Universitet och
Sparbankstiftelsen Öresund är idag en etablerad enhet som ger stöd till runt
90 studenter varje termin. 

Genom studieenheten ”En väg framåt” ges den enskilde stöd till såväl
studierehabilitering som stöd att kunna påbörja, bibehålla och fullfölja
studier. Enhetens syftar till att stödja den enskilde att nå sina studiemål och
samtidigt erfara förbättrat mående, en fungerande vardag med bra
studierutiner, höjd självkänsla och ett utökat socialt nätverk. I Lund har vi
sedan starten utarbetat vår egen Lundamodell av SEd (Supported
Education) som kombinerar Fontänhusmodellens fokus på gruppens kraft,
delaktighet och ömsesidigt stöd med ett individuellt utformat stöd. 

Bland insatserna återfinns nätverksträffar, som ger redskap inom både
studier och hälsa, studiegrupper och studieplatser, individuell handledning,
en prokrastineringsgrupp,  friskvård m.m. Nedan följer en sammanställning
av enhetens innehåll under 2020.

STUDIEENHETEN
EN VÄG FRAMÅT

STATISTIK OCH 
UTVÄRDERING

STATISTIK
Stöd, studier och examen

Under 2020 har En väg framåt haft ett kontinuerligt intag av nya studenter,
deltagandet har varit jämt fördelat mellan kvinnor och män. Enheten har
omfattat ca. 90 inskrivna varje termin. Studenterna har varit
hemmahörande på alla olika fakulteter vid Lunds Universitet med en
övervikt på samhällsvetenskapliga fakulteten. En väg framåt riktar sig till
personer i studier, men även till personer som jobbar för att påbörja eller
återgå till studier. Under 2020 har 43 av våra medlemmar påbörjat eller
återgått till studier, 16 individer har tagit examen, utöver detta har många
individer fått stöd mitt i pågående studier.  

E N  V Ä G  F R A M Å T ,  2 0 2 0
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 UTVÄRDERINGVår insamlade statistik visar att de deltagare vars
studieresultat vi känner till gemensamt har tagit i snitt
69% av sina registrerade studiepoäng. 60% under
våren 2020 och 78% under hösten 2020. Närmare 80%
att dem som lämnat in tentor eller uppgifter anger att de
oftast eller alltid fått godkänt. Vi klarar med råge målen
för En väg Framåt’s verksamhet, dvs. att minst 50 % av
våra deltagare klarar sina studier.  

INNEHÅLLET I MÅNADENS
NUMMER:

E N  V Ä G  F R A M Å T ,  2 0 2 0

UTVÄRDERING

Våra enkätutvärderingar visar att runt 80% upplever att
deras livskvalitet förbättras genom deltagandet i
enheten och 75% anger att de har blivit bättre på att
hantera motgångar. Av det som inverkat positivt på
vardagen, måendet och/eller studierna anger 88% den
individuella handledningen, 74% lyfter studiegrupperna
och studieplatserna och över 50% lyfter sammanhanget
som Fontänhuset utgör. Flera väljer även
nätverksträffarna, prokrastieringsgruppen, de sociala
aktiviteterna, friskvården och inspiration från andra
studenter som positiva påverkansfaktorer.

Livskvalitet, bättre vardag och sammanhang

BETYDELSE                                                   
FÖR MEDLEMMARNA

Studieenheten betyder många saker för medlemmarna.
Flera svarar i enkäten att studieenheten ger dem stöd i
deras planering av studierna, ett sammanhang och en
struktur. Handledarna utgår från individens
förutsättningar och flera medlemmar uttrycker att de
inte skulle ha klarat av att studera utan stödet som ges
av enheten. Förutom det praktiska ger handledarna
också motivation och hopp. Medlemmar svarar i
enkäten att enheten även hjälper till på det sociala
planet, där de kan träffa andra och plugga på en annan
plats än hemma eller på universitetet. 
 

     Planering, struktur, motivation och hopp

Studieenheten främjar också medlemmarnas
livskvalitet. Flera medlemmar nämner att
strukturen och den sociala samvaron gör vardagen
meningsfull och bidrar till gemenskap och mindre
isolering. Flera uttrycker att de får stöd i att sätta
mål som man kan lyckas med utifrån sina egna
förutsättningar, vilket har förbättrat självförtroendet
och motivationen. 

Majoriteten av medlemmarna som svarat i enkäten
menar att de hanterar motgångar bättre med hjälp
av handledarna på studieenheten. Det gäller det
praktiska genom att de får hjälp med
problemlösning och ansökningar m.m, men även
stöd i att inte känna sig ensam i att kämpa med
sina studier. Genom studieenheten får man också
hjälp med att lära sig acceptera att det inte alltid
går som man vill, minskad prestationsångest samt
ökad motivation att försöka igen. 

Fontänhuset har varit en

trygghet för mig. En säker och

vänskaplig plats för att umgås

och få stöd, både genom

handledning på studienheten

och kamratstöd.

FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Angående förbättringsområden nämns funktioner
kopplade till studiemiljön såsom möjlighet att låna
hörlurar, lugnare miljö, regelskyltar etc. Flera av dem
kopplade till de svårigheter som är relaterade till den
trångbodda miljö. Även fler småföreläsningar om
studieteknik önskas samt studiegrupper på
eftermiddagen. 

Synliga regler, hörlurar och studieteknik
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MODELL OCH
INNEHÅLL

INDIVIDUELL
HANDLEDNING 

Den individuella handledning som erbjuds i En väg framåt tar
sin utgångspunkt i Supported Education (SEd) med den
enskildes behov i centrum med stöd kring livet och studierna.
Handledning kan ges varje eller varannan vecka eller utifrån
behov. Studenterna erbjuds stödsamtal, konkret studiestöd,
hjälp med studieplanering och studieupplägg såväl som stöd
vid kontakt med lärosätet, CSN och andra myndigheter. Under
pandemiåret har den enskilde handledningen ägt rum såväl
fysiskt på plats som utomhus, via telefon eller online.
Handledarna arbetar även uppsökande med reach-out och
kontaktar den medlem som kanske isolerat sig ofrivilligt eller
mår sämre. 

 

GRUPP OCH LÄRANDE

NÄTVERKSTRÄFFAR

Under 2020 har vi hela året hållit igång med flera olika typer
av gruppverksamhet. Varje tisdag under terminerna har vi
erbjudit nätverksträffar, mestadels online, med fika,
föreläsningar eller workshops. Varannan vecka ligger fokus på
studier och varannan på arbetsliv. Genom Nätverksträffarna
ges våra studenter möjlighet att lära känna varandra och bolla
såväl lösningar som problem ihop kring olika relevanta
temaområden. Under året har vi arbetat med flera olika teman
som har presenterats i form av föreläsningar med
efterföljande workshops nästkommande vecka för att bidra till
fördjupat lärande och utvecklande av praktiska
vardagsstrategier. Nätverksträffarna har hållits av såväl
enhetens kompetenta deltagare som handledare eller av
externa föredragshållare från våra olika samarbetspartners.
Detta år har vi behandlat teman som ”Självomhändertagande”
och ”Hitta din rytm. Planera för hållbara rutiner i din vardag”.
Vi har arbetat med, ”kreativt skrivande”, ”plugga med Adhd –
fallgropar och successtorys”. Påläst! Effektiva verktyg för
akademisk läsning”, ”Dags att söka utbildning! Steg för steg
med våra studiehandledare”. I mars 2020 la vi flera träffar
med fokus kring strategier för att klara arbeta eller studera på
distans. Vidare har vi fördjupat oss 

i Reaktioner, redskap och förhållningssätt kring ångest
med Arbetspsykolog, Malin Lantz och ”Konfliktlösning
med Non Violent Communication- som metod”. Varje
termin startar med ”kick off” inför den nya terminen och
avrundas med avslutning och utvärdering.

PROKRASTINERINGSGRUPP 

En annan gruppform som erbjudits under hela året är 
En väg framåts prokrastineringsgrupp, enligt en
evidensbaserad metod för studenter med
uppskjutandeproblematik. Konceptet, som Lunds
Studenthälsa delat, innebär att deltagaren sätter upp
mål och presenterar resultat vecka för vecka. De
coachar varandra och använder gruppens stöd för att
komma vidare och genomföra de aktuella uppgifterna. 

STUDIEGRUPPER

Studiegrupperna har också utvecklats vidare 
under året och erbjudits vid fler tillfällen i veckan 
än någonsin. Vi har under terminerna haft 4-5
studiegrupper i veckan och under sommaren 3-4
tillfällen i veckan. Vissa grupper har varit enbart online
och andra har hållits både online och på föreningarnas
hus där vi har lånat extra lokaler till studieenheten
under året. Under studiegrupperna tillämpar vi
Pomodoromodellen. Studietekniken Pomodoro innebär
att studenterna tillsammans fokuserar på studier i 25
minuter för att sedan gemensamt pausa i 5 minuter.
Pomodoro-grupperna är öppna och pågår i två timmar
(fyra pomodoro-pass). Enligt Fontänhusmodellen har
passen både hållits av medlemmar och av handledare
på En väg framåt. Inför studiegrupperna skickas det
alltid ut påminnelser och pepp via våra sms-grupper.  

”Jag är så tacksam att huset

finns speciellt i tunga perioder

av psykisk ohälsa. Husets

verksamhet bidrar till att jag

kan fungera bättre och behöver

mindre stöd från det övriga

samhället t ex sjukvården.” 

EN VÄG FRAMÅT, 2020 
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Ett socialt sammanhang är centralt för den som är
student. Under året har många studenter saknat
detta och vi har upplevt att vår funktion som
studieinriktad och social plattform varit avgörande
för många. I våra egna lokaler på Kävlingevägen
såväl som i de extra rummen vi hyrt på
Föreningarnas hus har studier varvats med samtal,
kaffe och gemensam lunch. Varje dag kan den
som är student, såväl online som på plats, kunnat
planera och synliggöra sin vardag tillsammans
med andra.  Redan i mars 2020 ställde vi om och
erbjöd alla en online struktur med två dagliga
enhetsmöten morgon- och eftermiddag,
karantänfika online dagligen och studiegrupper
online fyra gånger i veckan. På plats har erbjudits
såväl praktiska resurser som skrivare, datorer och
studieplats som tillgängligt stöd från våra
handledare för den som behöver bolla något. 

Under året har våra studenter även kunna delta i
en rad sociala aktiviteter, studiecirklar och grupper
på Lunds Fontänhus, online, utomhus och i viss
omfattning på plats i verksamheten. Dessa
återfinns under sidorna socialt program
tillsammans med Fontänhu. Vägar vidare är också
en naturlig del av alla Lunds Fontänhus utåtriktade
event och firande av högtider som återfinns på
andra ställen i verksamhetsberättelsen.

SAMMANHANG,
STUDIEPLATSER
OCH SOCIALT
NÄTVERK PÅ PLATS
OCH ONLINE 

"Motion, gemenskap, frisk luft 

och pepp".

FRISKVÅRD 

OCH STUDIER 

För att lyckas med studierna är det viktigt att både
kropp och knopp får sitt och vi har under 2020
arbetat mycket aktivt med friskvård i hela
verksamheten. Vi har i snitt erbjudit 6 tränings-
tillfällen i veckan under året. Utifrån de
förutsättningar som pandemin har satt har fokus
framförallt varit träning ute och online. Under vissa
perioder har det på grund av pandemin varit möjligt
med enbart promenader och vandringar, medan vi
under andra delar av året kunnat erbjuda
badminton, jogging, styrketräning, pulsträning på
sangt hans backar och yoga. Lunds Fontänhus
fortsatta samarbete med ACTIC har även
studerande haft möjlighet att träna till ett reducerat
pris. En stor del av att må bra är även att hitta
strategier för att kunna slappna av. Yoga har varit
en storfavorit under året och vår handledare Anne
som också är utbildad yogalärare har möjliggjort
olika yogagrupper under året. Under
sommarmånaderna utomhus såklart på olika
spännande platser och under vinterhalvåret, två
gånger i veckan online. 

"Motivationen att plugga är större

när man gör det tillsammans.

Uppmuntran från handledaren och

chans att träffa andra är viktigt."

För mig är det meningsfullt att

träffa andra. Är annars ganska

isolerad.

EN VÄG FRAMÅT, 2020 
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VICTOR
  STUDENTPORTRÄTT

STUDIEMILJÖN

Fontänhuset och projektet ”En väg framåt” har givit
mig välbehövd hjälp under mina år som jurist-
student. Denna hjälp har kommit i flera olika former.
Grovt sett delar jag in dessa former av hjälp i två
kategorier; rent aktivitets-mässiga former och rent
fysiska (eller miljömässiga) former. 

De aktivitetsmässiga formerna har bestått av hjälp
som jag har fått med att strukturera mitt arbete.
Detta har dels skett genom att jag, tillsammans med
personalen, satt upp olika delmål. Skapandet av
delmål har framförallt hjälpt mig när jag har behövt
skriva uppsatser. Vetskapen att personalen
stundtals frågade hur det gått med uppfyllandet av
delmålen fick mig att prokrastinera i mindre grad än
vad jag gjorde innan jag kom till Fontänhuset. När
det kommer till att motverka mitt prokrastinerande
så har även studieaktiviteten ”pomodoro”, som ges
på Fontänhuset, varit till hjälp. 

Att kunna växla sitt pluggande med denna typ
av trevliga aktiviteter har underlättat mitt
pluggande. 

Allt som jag beskrivit ovan behövdes verkligen
när jag skulle skriva mitt examensarbete som
jag påbörjade i november 2019. Jag blev
väldigt hårt drabbad av att vissa datorbaser
på internet, innehållande diverse juridisk
information, togs bort precis innan jullovet
2019. Vi juriststudenter fick tillgång till nya
datorbaser som inte fungerade som de skulle.
Detta gjorde att jag fick anpassa min uppsats
till det nya, mycket magrare, innehåll som vi
hade tillgång till. Följaktligen gick mitt
skrivande sämre och uppgiften blev mycket
svårare. Till slut var jag tvungen att göra om
stora delar av uppsatsen vilket blev så
stressande och utmattande att jag fick läggas
in på sjukhus i två veckor. Efter denna oerhört
svåra period spenderade jag mycket tid på
Fontänhuset vari jag jobbade vidare på mitt
arbete. Tack vare den positiva miljön på huset
och stödet jag fick av personalen blev mitt
arbete till slut klart. Idag finns mitt
examensarbete publicerat på en sida vid
namn LUP-student-papers. I förorden till
arbetet tackar jag personalen på Fontänhuset
för allt stöd jag fick under min tid som student. 

Fontänhuset har även givit mig en väldigt god
studiemiljö i en rent fysisk bemärkelse. I huset finns
tysta studierum som många studenter använder sig
av. Dessa rum brukade även jag använda under min
första tid på Fontänhuset. Så småningom upptäckte
jag dock att jag pluggar bättre med lite ”bakgrunds-
brus”. Jag har alltså lättare att plugga när det finns
lite mer mänsklig aktivitet i närheten av mig, såsom
att människor passerar mig och håller (inte alltför
högljudda) samtal nära mig. 

Jag upptäckte att jag kunde få detta om jag satt i
vissa säten som finns i hallen på andra våningen
(nära trappan). Här satt jag ofta för att plugga och
detta blev min favoritplats. Att ha denna plats
underlättade mitt pluggande på ett betydelsefullt
sätt. 

Fontänhuset har också erbjudit mig bra sätt att
varva ner på när pluggandet varit väldigt
ansträngande. Något jag verkligen har uppskattat i
detta avseende är att det funnits gitarrer
tillgängliga. En av de bästa sysslorna jag vet är
att sätta mig i Fontänhusets trädgård och spela
gitarr. Att dessutom kunna spela in musik i
Fontänhusets studio, tillsammans med Buster, har
också varit en trevlig syssla. 

EN VÄG FRAMÅT, 2020 



JOHAN
  STUDENTPORTRÄTT

STUDIEMILJÖN

Mitt namn är Johan. Jag är 34 år och arbetar som
jurist på en juristbyrå i södra Sverige. 

När jag påbörjade mina studier till jurist hade jag
precis beslutat att ta tjänstledigt från mitt tidigare jobb
för att hitta en ny utmaning.
I samband med att jag skulle skriva examensarbete
började jag uppleva svårigheter att prestera mentalt
på den nivå jag var van vid. Jag förutsatte att det
berodde på hög arbetsbelastning då jag arbetade och
studerade närmare 250% och beslutade att skjuta upp
examensarbetet medans jag avslutade vissa andra
projekt och åtaganden. Detta gav dock inte den effekt
jag önskat och jag mådde kontinuerligt sämre. Jag
förlorade helt viljan att arbeta och producera. Jag
försökte ta mig an examensarbetet flera gånger men
utan framgång. Jag närde en förhoppning om att bara
komma tillbaka till mitt gamla jag men fortsatte
snarare att bli mer och mer innesluten. Till slut
diagnostiserades jag med depression och utmattning.
Jag medicinerades och gick i terapi men utan någon
effekt på mitt mående. Jag satt hemma, åt godsaker
och sov oregelbundet utan någon ambition eller
kapacitet att göra någonting. 

Mitt självförtroende och energi började nu
återvända och jag fick snabbt en prov-
anställning på en juristfirma. Idag har jag
precis blivit fast anställd, slutfört min första
egna huvudförhandling, har inlett en relation
med en fantastisk tjej och känner mig i många
delar som den människa jag en gång var. Om
än med andra erfarenheter. 

En stor anledning till detta är Anne Schildt och
Fontänhuset som verkligen gjorde det där
extra och trodde på mig på ett plan som inte
var för att det var deras jobb utan för att de
genuint menar det. Allt från små vykort med
positiva budskap från medlemmarna till
återkoppling på examensarbete och tid för
samtal. Jag är fast övertygad att om jag inte
kommit i kontakt med Fontänhuset så hade
jag fortsatt suttit i en lägenhet framför datorn,
helt utan mål och syfte och med destruktiva
tankar om meningen med livet. 

För mig har Fontänhusets verksamhet varit
ovärderlig och skillnaden mellan två väldigt
olika liv. Deras arbete kan inte underskattas
och de bidrar med något jag inte kunde finna
någon annanstans. 

Med vänliga hälsningar/ 
Johan 

Efter att ha gjort ytterligare ett misslyckat försök att
påbörja ett examensarbete kom jag i kontakt med
Fontänhuset och Anne Schildt. Anne och jag träffades
i Lund och pratade igenom min situation och vad de
kunde hjälpa mig med för att få mig att slutföra mina
studier. Jag hade i detta läge varit i kontakt med den
offentliga vården, privat terapeut såväl som
studenthälsa och fakulteten. Tillsammans med Anne
la vi upp en plan för hur jag skulle gå tillväga. Anne
gjorde kontinuerligt avstämningar över telefon och
sms men besökte mig även där jag bor och träffade
mig för att stämma av och se hur jag mådde. Anne
stöttade mig i kontakten med universitetet för att få till
en bra handledning, ett ämne som skulle funka samt
erbjöd sig som bollplank för skrivandet såväl som
Fontänhusets resurser, sin tid och sitt öra i övrigt. 
Efter sommaren påbörjade jag återigen ett försök att
slutföra examensarbetet. Jag avslutade såväl
medicinering som terapi och tack vare stödet från
såväl en väldigt bra handledare som Fontänhuset
lämnade jag in ett komplett examensarbete som
godkändes och gav mig möjlighet att få ut min
examen. 

EN VÄG FRAMÅT, 2020 
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I En väg framåt samarbetar vi med Lunds
Universitet, såväl som närliggande stöd-
funktioner; studievägledare, Studenthälsan,
Pedagogiskt stöd, Studieverkstaden, student-
ombud, Studentprästerna m.fl. Detta både kring
enskilda studenters situation såväl som i olika
organiserade forum. Studieenheten finns bl.a.
med i Lunds Universitets studievägledarnätverk
och i nätverket för studentstöd vid Lunds
Universitet. I början av året var Lunds
Fontänhus värd för ett av årets gemensamma
möten med detta breda nätverk. Även en
representant från utbildningsnämnden bjöds in
av oss för att vi denna gång skulle samtala kring
de strukturella utmaningar och förutsättningarna
som omgärdar studenter med funktions-
variationer och psykisk ohälsa idag

SAMARBETSPARTNERS
OCH FINANSIÄRER

FINANSIÄRER

SAMVERK
 
 

Studieenheten En väg framåt har under
2020 drivits vidare med stöd av Lunds
Universitetet, Region Skåne, Lunds
kommun, Crafoordska Stiftelsen, Carl
Jönssons Understödsstiftelse och Råby
Räddningsinstitut. Vi är tacksamma för allt
viktigt och avgörande stöd vi har erhållit
under året.  

Det rådde en samsyn i gruppen kring olika
utmanande områden och vi samlades kring flera
konkreta förändringsförslag vi gemensamt
fortsätter arbeta mot. Studieenheten samverkar
också med Lunds Vägledningscentrum, Komvux
Lund, Hermods, Unga vuxna och andra skolor,
Universitet och Högskolor samt med Region
Skånes Psykiatri, We Mind och Lunds kommun.

SAMARBETEN

EN VÄG FRAMÅT, 2020 
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"BÄTTRE PSYKISKT MÅENDE,
TACK VARE ATT JAG BLIVIT
BEMÖTT MED MEDMÄNSKLIG
VÄRME OCH OMTÄNKSAMHET
SAMT FÅTT SÅ FINA GODA RÅD
OCH INFORMATION HUR JAG
KAN KOMMA VIDARE MED
STUDIERNA TROTS OLIKA
HINDER I LIVET."

 
 

"/.../ JA. Fontänhuset bidrar ju med

framtidstro, hjälp/ stöd i kontakter och i

att hitta jobb och utbildning som passar

en. För min del tycker jag det hjälpt mig i

att utvecklas som person vilket gör mig

starkare i att våga tro på en framtid med

något jag vill. Jag skulle inte säga att jag

är ”mindre sjuk” men jag tror iaf jag

fungerar bättre både socialt och i dagliga

livet i allmänhet. Jag har förstått, utan

egen erfarenhet, att det finns många

instanser och ställen som är snarare

förvaring där individen inte tillåts växa

och, faktiskt återhämta sig, och där i

skiljer sig lunds fontänhus som på nåt

sätt faktiskt lyckas"
 

"Stödet jag fick för att
återuppta och slutföra

mina studier var
exemplariskt och starkt

bidragande till att jag tog
mig ur ett mycket dåligt
mående och tillbaka till

en stabil och
framgångsrik tillvaro."

 

STÖD TILL ARBETE &
STUDIER 

"En möjlighet att
komma tillbaka
till arbetslivet"

 

Jag har nånstans att gå och ett nätverk
av människor som finns när det är

förjävligt och när det är fantastiskt. Har
funnit vänner. Lärt mig mer om mig

själv och hur jag funkar i studier.
Pomodoron har blivit ett verktyg som

jag använder mig av i plugg/ jobb/
skrivande. Jag har genom

handledarkontakt och coachning och
pepp blivit säkrare i mig själv och

känner (oftast) att jag kan nå dit jag vill
och jag vet att det finns människor som

stöttar mig på vägen.
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"MOTGÅNGAR HAR KÄNTS
MINDRE FÖRÖDANDE, OCH
HAR KÄNT MIG MER
MOTIVERAD ATT FORTSÄTTA
OCH FÖRSÖKA IGEN"

"En hjälp i att
komma framåt som

inte erbjuds av
arbetsförmedlingen,
vården eller annan

institution."
 

Har gett mig ökad kompetens 

Det betyder en väg ut i

arbete som kanske är

bättre passad mig. Inte

nödvändigtvis en

anpassad arbetsplats

men att jag vet lite mer

vad jag faktiskt vill göra.

Ett jobbstöd är viktigt
när det uppstår

funderingar, både i
och utanför jobb.

IPS & PROJEKT EXA(K)T
STÖD TILL ARBETE 

Personlig handledning från
Sebastian (och Anna) har
varit väldigt värdefull även
om jag tidvis står rätt långt

från arbetsmarknaden.

"Just nu bidrar
fontänhuset, via projekt

exakt, till att jag blir
bättre på att söka jobb.

Innan hjälpte
fontänhuset mig att må

bättre när jag mådde
dåligt genom att

erbjuda en bra miljö
med bra personal"

43



FRÅN PROJEKT TILL ENHET UNDER 2020

EXAKT, STÖD 
TILL ARBETE PÅ
FONTÄNHUSET

S T A T I S T I K

Det treåriga arvsfondsprojektet Exa(k)t avslutades 31 juli 2020. Efter
det har arbetsspecialisterna arbetat vidare med IPS-stöd till deltagarna.
Exakt har blivit enhetens namn efter projektet. Enheten arbetar i
enlighet med IPS-modellen. Här återfinns personer som tagit examen
och har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och individer
med psykisk funktionsvariation som behöver stöd för att långsiktigt
kunna få och behålla ett arbete. I projektet kombineras IPS och
Fontänhusmodellen, med arbetsplatsnära kompetensutveckling till
chefer och medarbetare rörande psykiska funktionsnedsättningar för
skapandet av hållbara arbetsplatser. 

P R O J E K T  E X A ( K ) T

B L I R  E N H E T E N

E X A K T
IPS (Individual Placement and
Support) förordas av
Socialstyrelsen och är en
evidensbaserad metod för att ge
personer med psykisk ohälsa
stöd att få, finna och behålla ett
arbete. I metoden ges ett
omfattande, icke tidsbegränsat
stöd till både arbetsgivare och
arbetstagare.

V A D  Ä R  I P S ?

Vi har utvidgat antalet deltagare kraftigt under
projektets gång från förväntade 65 till totalt 152
inskrivna deltagare. Många har fått långsiktigt stöd
och gått ut och in ur projektstöd under åren. Varje
år så har 73-81% av våra inskrivna deltagare varit
ute i arbete, studier eller arbetsförberedande
aktivitet t.ex. praktik eller arbetsträning. Många
deltagare har en relativt osäker position på
arbetsmarknaden och inte sällan rör de sig mellan
tjänster, studier, arbetslöshet och sjukskrivning.
Sammanställningen för 2020 visar att Exakt
påverkar hela Fontänhusets verksamhet positivt.
Av de 345 personer som deltagit i Lunds Fontänhus
verksamhet under 2020 har 48% (dvs 164 personer)
varit ute i någon form av arbetsträning, praktik,
studier eller arbete på olika procentsatser, hela eller
delar av året med stöd av Fontänhuset. 

 

U T V Ä R D E R I N G I Lunds Fontänhus utvärdering under 2021 lyfts Exakt som en
väg till ett arbete som passar den enskilde. Den personliga
handledningen är värdefull och ger individen möjligheter och
kompetens och är ett forum där individen kan prata om
svårigheter och bli hörd. Deltagarna beskriver hur de via Exakt
får stöd i att utveckla strategier och får syn på sina förmågor
och sin vilja när det gäller arbetslivet. Exakt anses även ge
möjlighet att prova på olika arbetsplatser som den enskilde
annars inte skulle kommit i kontakt med. 
Flera deltagare, över 75%, menar att livskvaliteten har
förbättrats med hjälp av Exakt genom att de fått ökat
självförtroende, och vet att det finns stöd när det behövs, att
möjlighet finns att bli sedd. Exakt bidrar också till att den
enskilde lär sig se möjligheter och inte “bara misslyckanden”.
Angående förbättringsförslag önskas fler studiebesök och ännu
mer kontakt med företag på arbetsmarknaden, samt möjlighet
att få inspiration från personer  som lyckats etablera sig på
arbetsmarknaden. Bra feedback som vi tar med oss in i
planeringen av kommande nätverksträffar. 
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Vägar vidare är Lunds Fontänhus program för den som önskar stöd att få, finna och
behålla arbete och studier. I enheterna kombineras individinriktat stöd till arbete och

studier med möjligheter till sammanhang, sociala aktiviteter, nätverksträffar,
studiegrupper, friskvård m.m. Lunds Fontänhus har under flera år utvecklat sin egen
lundamodell, som kombinerar Fontänhusmodellens fokus på gemensamma forum,

delaktighet och återhämtning med SEd (supported education) och (sedan 2017) även
IPS (individual placement and support). Enheterna har under årets alla vardagar samlat

sina deltagare i en gemensam mötesstruktur med enhetsmöten morgon och
eftermiddag. Utifrån dessa har den som studerar eller söker arbete kunnat strukturera

sin dag tillsammans med andra och enheterna har under hela 2020 gett ut
gemensamma terminsprogram. Totalt har ca. fyra tjänster arbetat kopplat till Vägar

vidare, även om vi under delar av året inte haft råd att vara fullbemannade. På
Föreningarnas hus har Fontänhuset hyrt ytterligare studie- och arbetsrum för att kunna

erbjuda arbetsro för alla enhetens studenter samt projektdeltagare. 
 

MED FOKUS PÅ BÅDE  STUDIER OCH ARBETE
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Under året har nästan alla nätverksträffar varit digitala, vilket är nytt.
Nätverksträffarna har varit väldigt uppskattade och välbesökta. För
många projektdeltagare fungerar nätverksträffarna som plattformar 
 för lärande och gemenskap med människor i likartade situationer.
Här  individen ges möjlighet att erhålla nya strategier och verktyg
som kan användas i arbetslivet. Träffarna har hållits varje vecka
med fokus på både studier och arbete. 
Vi har behandlat relevanta teman där struktur, hållbarhet samt
långsiktighet i arbetslivet varit i fokus. Tillsammans har vi skapat
formella och informella kontakter med arbetsgivare från såväl
småföretag till kommun. 
Exakt har under året bjudit in externa föreläsare där karriär,
anställningsformer, stöd och matchning samt återhämtning i
arbetslivet varit fokus. Från våra interna föreläsare har workshops
kring arbetsglädje, CV och personligt brev, samt stresshantering
varit några av de teman vi berört. Nätverksmaterialet “Jobbcirkeln”,
som deltagare utformat själva och som hela tiden vidareutvecklas,
har varit kreativa inslag i jobbsökandet för våra medlemmar.
Jobbcirkeln har nu använts under flera år av Exakt. En extern
föreläsare och samarbetspartner, leg. arbetspsykolog Malin Lantz,
höll en utbildning i “reflektioner, redskap och förhållningssätt kring
ångest” vid två tillfällen där ena gången var mer föreläsning och den
andra mer en workshop. Hon höll också en utbildning i att utmana
egna värderingar och attityder. Båda hennes föreläsningar var
mycket uppskattade och vi hoppas kunna fortsätta samverka under
hösten.

EXAKT, LUNDS FONTÄNHUS, 2020

ARBETSVERKTYG FÖR
EXAKT 

INDIVIDUELL

HANDLEDNING 

NÄTVERKSTRÄFFAR 

Arbetsspecialisterna ger stöd både emotionellt,
teoretiskt och praktiskt i de frågor som rör vägen
ut i arbetslivet. Projektets deltagare har kunnat
få stöd med alltifrån kartläggning av kompetens,
utformandet av arbetsplan, stöd i hjälp med
arbetssökandet, stöd kring anställningsintervjun
och anställningsstart och sedan ute på
arbetsplatsen. Arbetsspecialisterna har, utöver
individuellt planerad handledning, varit
tillgängliga genom spontana möten på huset,
“minuthandledningar”, samt genom hög
tillgänglighet via mejl, sms, Zoom, Meet, Webex
och telefon. Detta är goda effekter av
Fontänhuset som plattform 

ATT MÖTAS OCH

ARBETA ONLINE
Arbetsspecialisterna har hela tiden arbetat för att
hitta nya vägar under pandemin och många nya
arbetsredskap har tillkommit för att ställa om
digitalt. Flertalet individuella handledningar har
hållits utomhus, inne med avstånd eller digitalt.
Stor vikt har lagts för att Corona-säkra både för
våra deltagare och anställda. 
Varje dag hela pandemin har Lunds Fontänhus
erbjudit två dagliga enhetsmöten även online
(morgon och eftermiddag) samt karantänfika
online. Detta har gett möjlighet för den enskilde
att få struktur på vardagen hemma. Hela året har
arbetssökande och studerande även haft tillgång
till fyra studie- och arbetsgrupper i veckan, både
online och på plats. 46



ARBETSVERKTYG FÖR
EXAKT 

 

Många träffar, mycket friskvård och utflykter har under året förlagts utomhus. 
I snitt har Lunds Fontänhus tillsammans med Vägar vidare under 2020, 
trots pandemin, erbjudit minst sex friskvårdstillfällen i veckan, flertalet utomhus 
men även t.ex. yoga digitalt. En viktig del av Exakt är möjligheten för deltagarna att parallellt med stöd i
arbetssökande eller pågående anställning kunna delta i ett större sammanhang med möjligheter till utvidgat socialt
nätverk, kollegial samvaro och struktur. Under årets alla vardagar har Projekt Exakt, En väg framåt och
Administrationen haft dagliga enhetsmöten där individen kunnat organisera sin dag tillsammans med andra.
Verksamhetens övriga enheter och engagemang skapar en plattform för att vidmakthålla och utveckla färdigheter,
kompetens och socialt nätverk. Att finnas med i  ett sammanhang där du är sedd, väntad och behövd är ett djupt
mänskligt behov som bidrar till att självkänsla och mående kan stärkas även under en period av arbetslöshet eller
sjukskrivning. Tillsammans med resterande verksamhet har Exakt under året anordnat en rad sociala aktiviteter,
friskvård och utåtriktade events som återfinns i den övriga verksamhetsberättelsen.  

SAMMANHANG OCH

SOCIALT LIV, UTOMHUS

Rekryteringsträff på Arbetsförmedlingen i Malmö  
den 12 feb 2020, en tid innan pandemin 

PANDEMINS PÅVERKAN 
PÅ DELTAGARE OCH ARBETE
Flera deltagare har fått ändrade arbetsvillkor under pandemin med nya arbetstider, osäkra villkor och ibland även otydliga
besked från myndigheter och arbetsgivare. Ett antal deltagare har inte fått löneökning under året och flera fick inte ta ut
semester sommaren 2020. Många arbetsgivare har haft rekommendationer som begränsat även anställdas fritid på det
sociala planet. En del av deltagarnas arbetsplatser har haft olika Covid-relaterade skyddsutrustningar. Flera deltagare har
uppskattat den betalda karensdagen och hoppas på att den kommer att få finnas kvar.
Vissa branscher, där många av Exakts deltagare arbetar, har varit hårt drabbade under pandemin, såsom taxi-industrin,
handelsanställda, restaurang- och resebranschen samt de som har haft anställningar i Danmark. Vissa deltagare som varit
anställda utomlands har erfarit att många länder har begränsad anställningstrygghet. Några deltagare blev fast utomlands i
början av pandemin så att arbetsspecialisterna fick handleda på distans och hitta lösningar för att stödja deltagarna hem. 
En del deltagare har blivit uppsagda och permitterade pga. pandemin och vissa utlovade tjänster har inte kunnat realiseras 
på grund av pandemin. 

Det har också varit svårt för vissa av våra deltagare som även studerar på universitet att få extrajobb då många branscher
drabbats hårt. Distansstudierna har gjort att arbetsspecialisterna mer aktivt gått in och handlett sina deltagare tidigare och
parallellt med arbetssökandet. Många deltagare har tyckt att det har varit jobbigt med distansarbete och har behövt extra
handledning kring det. Arbetsspecialisterna har fått stödja sina deltagare i en rad för året Covid-relaterade nya utmaningar
såsom att Covid- testa sig, tolka regelverk som ändrats från Folkhälsomyndigheten och Regeringen, stötta 
deltagare som arbetat utomlands och uppdatera sig kring relevanta regelverk, överklaga olika beslut från 
myndigheter etc. Flera deltagare har på olika sätt påverkats ekonomiskt av pandemin; t.ex. deltagare 
som startat eget och inte varit verksamma så länge har inte omfattats av Regeringens stödpaket 
och inte uppfyllt kraven för A-kassa. Fler deltagare än tidigare år har haft ekonomiska problem 
under 2020. Arbetsspecialisterna har lagt mycket tid på budgetarbete, arbetat med skulder, 
kontakt med Inkassobolag, Skatteverket samt Kronofogden. Flera deltagare har drabbats av 
att samhället stått stilla och många projekt har inte ens kunnat starta. Hela tiden har det 
funnits och finns en osäkerhet under pandemin som påverkar deltagarna. 
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“Så viktigt det är att ha ett arbete som man trivs med och att få känna
sig behövd”.

Jag är enhetschef för vaktmästarna inom Vård och Omsorg i Lunds kommun och min medarbetare Christian
Ivarsson träffade jag första gången på sommaren 2018. Vaktmästarorganisationen som kallas Serviceenheten är ett
gäng på sex vaktmästare, en administratör och några timanställda som servar Särskilt boende för äldre, LSS och
hemvård med olika vaktmästaruppdrag plus att vi sedan mars 2020 har hand om Fixartjänst till medborgare som är
över 67 år och som behöver hjälp med små saker för att förhindra fallolyckor i hemmet.
Projekt Exakt hade jag haft kontakt med genom Anne Schildt (Arbetsspecialist i Exakt på Lunds Fontänhus) och
bestämt träff med SIUS Ludvig och Christian för ett första möte. Det klickade bra och det bestämdes att Christian
skulle börja med förberedande insatser i form av rehabilitering hos oss några veckor för att vi skulle lära känna
varandra. Anne hade först varit hos oss på vårt morgonmöte och berättat om projektet och om hur det kan vara att
ha en psykisk sjukdom som heter schizofreni. Det fanns frågor och lite oro innan alla hade träffat Christian. Han var
och är fortfarande så öppen om att prata om sin sjukdom så det gick lätt. Under vår planeringsdag det året fick vi en
utbildning av Arbetsförmedlingen om hur det är att ha en psykisk sjukdom. Det tyckte alla var mycket givande. Året
därpå var Anne S med på vår planeringsdag och hon har även kommit någon gång på APT och morgonmöten för att
stötta oss och Christian om vi haft några frågor. Vår kontakt har hela tiden varit mycket positiv. Anne sprider positiv
energi och glädje till oss alla på Serviceenheten och alla har sett fram emot att hon skulle komma.
Nu har vi kommit en bit på väg och då både Christian och jag är så nöjda med vårt samarbete kommer han att få en
tre års trygghetsanställning här. Han jobbar 50% oftast från kl 11.00-16.00 men vi är öppna på båda hållen med
flexibla arbetstider. I början av anställningen var handledarens roll mycket viktig men numera kan Christian arbeta
med alla. En gång i halvåret träffar vi POM (psykos och missbruk) på möte hos oss och då är även Anne med. Vi har
kontakt om det skulle vara något och det är lätt för mig som enhetschef att kontakta dem om det skulle behövas.

Marie Liljekvist”

ARBETSGIVAR- & DELTAGARPORTRÄTT

En av Lunds kommuns chefer berättar om Exakt

“Projekt exakt blev för mig enorm
stöttning i mitt jobbsökande som
nu innebar nya utmaningar i livet
dvs nydiagnostiserad. Det visade
sig enklare när jag valde att låta
arbetsgivare, psykiatri och Exakt
få hålla kontakt mellan varandra
utan att först be mig om lov. Jag
får alltid ändå veta när kontakt
har utbytts. Fick jobb på väldigt
kort tid och för mig var projekt
exakt väldigt exakt.”
.

Christian ord om Exakt

EXAKT, LUNDS FONTÄNHUS, 2020
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LUNDS KOMMUN 
Den största samverkanspartnern har varit Lunds kommun; dels
samverkan med Lunds kommuns HR- strateger på central nivå
och dels ute i verksamheterna. Lunds kommun är den största
arbetsgivaren projekt Exakt arbetar med och har därmed en
viktig roll för projektet. I kommunen har  flera projektdeltagare
fått nya anställningar under året och många projektdeltagare
har haft stöd för att behålla tjänster och fått nya anställningar
inom kommunen. Under andra och tredje året har det framför
allt varit anställningar där projektdeltagarna valt att bara ha IPS-
stödet från arbetsspecialisterna.
Arbetsspecialisterna följer upp anställningarna utifrån enskilda
projektdeltagare och har följt upp både nya anställningar och
anställningarna sedan tidigare år. Samverkan sker också med
Lunds kommun utifrån projektdeltagares behov av stöd på
andra områden, t.ex. i  hemmet. Arbetsspecialisterna är inte
sällan med på gemensamma sippar med omkringliggande
stödkontakter (samordnad individuella planer) 

PSYKIATRIN 
Samverkar gör arbetsspecialisterna både med
psykiatrin på Baravägen och vårdaktören Wemind.
Det är viktigt att samarbetet fungerar bra så att
deltagarna kan få snabb hjälp och rätt stöd både i
arbetssökarfasen, när man är ute i arbete och om
man skulle avsluta sin tjänst av olika anledningar.
Stödet från psykiatrin ser väldigt olika ut men kan
t.ex. innebära uppföljning kring att deltagaren får rätt
stöd runt omkring för att orka arbeta.
Arbetsspecialisternas samverkan med POM (psykos-
och missbruksteamet på Baravägen) är värt att lyfta
fram lite extra. Tillsammans med POM har
arbetsspecialisterna arbetat för att finna lämpliga
samarbeten för att lyckas så bra som möjligt med att
skapa långsiktighet och trygghet i arbetslivet för
individen; att inte bara få arbete utan kunna behålla
det över tid. Nära samarbete sker också med
rehabkoordinatorn på Baravägen, psykiatrin,
rehabteamet på Baravägen psykiatrin och psykiatrin i
övrigt både på Baravägen samt med Wemind.

SAMVERKAN OCH NÄTVERKSBYGGANDE 

Även det nära samarbetet med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har varit värdefullt för deltagarna i Exakt.
Samverkan medArbetsförmedlingen har skett dels genom de gemensamma utbildningssatsningarna riktat till arbetsgivare
rörande teman inom psykisk ohälsa och handledarutbildning för handledare på arbetsplatsen till projektdeltagare.
Handledarutbildningen har erbjudits även till arbetsplatser som idag inte har projektdeltagare men som i framtiden vill
kunna anställa någon projektdeltagare med psykisk ohälsa. Samverkan har skett med SIUS-konsulenter samt
arbetsförmedlare för att projektdeltagarna ska få rätt stöd. Det har även skett samverkan med handläggare på
Arbetsförmedlingen så att projektdeltagare som har rätt till lönebidrag och andra ekonomiska bidrag får det, alternativt
utreds om de har rätt att få det. Samverkan har även skett med Arbetsförmedlingen utifrån deras kompetens att utreda
och fastställa arbetsförmåga, men även andra utredningar och stödinsatser av Arbetsförmedlingens
specialistkompetenser såsom arbetspsykolog och arbetsterapeut. Samverkan med Försäkringskassan har bland annat
inneburit kontakt rörande förstärkt samverkan i fråga om arbetsprövningar och rehabiliteringsprocesser men även
rörande beslut och utbetalningar av ersättningar.  

ARBETSFÖRMEDLING & FÖRSÄKRINGSKASSA 

De ovanstående samverkande organisationerna har också varit med i olika samverkansmöten kring de olika enskilda
projektdeltagarna. Arbetsspecialisterna har under året fortsatt bygga upp nätverk med företag och organisationer i Lund
med omnejd. Samverkan med arbetsgivare har bestått i att ha gemensamma möten med den enskilde projektdeltagaren,
arbetsgivaren och arbetsspecialist för att få det att fungera så bra som möjligt på arbetsplatsen. Syftet har varit att arbeta
med att hitta möjligheter att behålla arbetet och inte bara få ett jobb. Samverkan med Rotary har varit på paus under
pandemin eftersom de har många medlemmar i riskgruppen med vi ser fram emot att efter pandemin vidareutveckla vårt
mentor-samarbete. Samverkan med andra ideella verksamheter har fortlöpt.

SAMVERKAN  & SAMMARBETE 

De organisationer vi samverkat med under året har framför allt varit Lunds kommun, psykiatrin både inom Region Skåne och
Wemind, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Nedan följer de roller de haft i samverkan med projekt Exakt. Vi har
därutöver samverkat med en rad andra aktörer som nämns i slutet av verksamhetsberättelsen. 

EXAKT, LUNDS FONTÄNHUS, 2020
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SOCIALA RELATIONER
92 av 106 svarande har utvecklat betydelsefulla sociala

relationer under sin tid på Fontänhuset
87%

"Jag har träffat andra i liknande
situation som jag är i. Jag ges

möjlighet att inte bara bli
stöttad utan också stötta andra

medlemmar som behöver
stöttning."

"Djupa,
meningsfulla
vänskaper"

"Jag har människor att
vända mig till i större

utsträckning än
tidigare"

"Förståelse av
handledare av min

situation. Alltid stöttande,
aldrig dömande"

"Har fått närmare kontakt
men min familj släkt men

även mina vänner"

"Att få pratas vid och
umgås har gett mig ro

i själen"

"Har fått fina vänner som förstår mig
på ett sätt många andra inte kan.

Känns som vi kommer från en grund
av kravlöshet och att vi utgår ifrån

varandras förmågor"

Inspiration och vänskap
med andra medlemmar
och stöd och bli sedd av

handledare 

"Hjälper mig att upprätthålla
befintliga relationer vid ohälsa"
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SOCIALT PROGRAM

ONSDAGSÖPPET

Flera av Fontänhusets medlemmar har begränsade sociala nätverk och inte sällan snäva ekonomiska marginaler.
Lunds Fontänhus erbjuder därför årligen ett rikt socialt program. Det sociala programmet syftar till att erbjuda
kostnadsfria eller subventionerade plattformar för vänskap och fritid för att motverka ensamhet under helger,
kvällar och storhelger. 2020 har varit ett speciellt år som har drabbat det sociala programmet. Uppmaningen att vi
ska undvika ”onödiga sociala kontakter” eller ”kontakter utanför det egna hushållet” har känts tuffa att tillämpa på
den som redan har en utsatt situation och ofta lever i ensamhushåll. Vi har som alla tvingast begränsa det sociala
utbudet men har också försökt finna andra vägar. Här kommer några exempel från årets sociala program. 

Under onsdagar höll vi som vanligt öppet för socialt häng och olika grupper mellan kl. 15- 19 under årets tre
första månader, från slutet av mars drogs tiden ner på grund av Corona till avslut vid 17 eller 17.30.
Pysselgruppen och spelgruppen fortsatte med sina aktiviteter under stora delar av året i olika mindre
konstellationer och alternativ utomhus. Under sommarmånaderna flyttade vi ut och använde vår trädgård i
stor utsträckning med utespel och aktiviteter utomhus. Pysselgruppen har under året även åtagit sig projekt
kring omklädning av stolar inför verksamhetens flytt till nya lokaler. Pysselgruppen arbetar även med
stickning, virkning, broderi, sömnad, pärlplattor, enkel bokbindning med möjlighet att göra en Bullet Journal
m.m. 

FILMKLUBBEN
Under årets första tre månader kunde vi fortsatt njuta av filmklubbens
framröstade filmer, chips, popcorn och trevligt häng! 

VI FLYTTAR UT!
Unders detta år som präglats av pandemin har vi blivit bästa vän med all typ av
utomhusaktivitet. Under hela året har vi grillat mycket ute, flyttat ut kaffeservering
och haft många utflykter och promenader. Under sommaren gjorde vi längre
utflykter varje vecka, oftast heldagsutflykter. Utflyktsprogrammet var populärt och
för vissa blev dessa utflykter årets enda semester. Vi besökte Katrinetorp,
Vattenriket i Kristianstad, paddlade kanot i Borgeby, badade och åt glass i Bjärred,
simmade och fikade vid Vikhögs hamn, vandrade i Billebjer, besökte Hilleshög och
Ystad, dressincyklade i Björnstorp och njöt av naturen i Bokskogen samt besökte
Torups statarmuseum och gjorde Malmö! 

”
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SOCIALT PROGRAM
BOKCIRKEL
Under 2020 har vi även haft en fantastisk bokcirkel för både
vana och ovana läsare. Cirkeln har träffats under onsdags-
eftermiddagarna för att samtala om en bok! Läsningen har
innefattat alltifrån Strindberg till Haig. Fontänhuset har stått för
inköp av böckerna eller lån av ”bokkasse” på biblioteket. Vad
som läses har beslutats gemensamt av gruppen såklart och
träffarna har skett både utomhus och online. 

MÅLARKURS
Under hösten 2020 ebjöds en målarkurs på sju tillfällen. 
Kursen hölls utomhus och hösten fångades i många underbara färger på våra 
målardukar. Kursledare var naturpedagogen och konstnären Kerstin Engblom 
Clavijo och vi fick prova på alltifrån Trädkroki till Landart. 

PRISMAGRUPPEN!
Har fortsatt mötas under hela 2020 för viktiga samtal och
ömsesidigt stöd. Prismagruppen är Lunds Fontänhus egen
HBTQAI+-grupp som har möten varje vecka. Under början av året
arrangerade gruppen även filmvisning där hela huset bjöds in och
under sommaren ett prisma disco i trädgården för alla
medlemmar. 

Även under Pandemiåret har vi flertalet veckor kunnar fira den som fyllt år
och avslutat veckan med en mysig afterwork i trädgården och/eller online. 

"Väldigt trevligt och mysigt, har både firat andra medlemmar och själv
blivit firad. När jag blev firad så fick jag en egen bakelse som var både
laktosfri och glutenfri, pga allergi. Jag blev helt rörd! Alla sjöng och jag
fick fina blommor och 1 paket kaffe av huset.”

FIRANDE AV FÖDELSEDAGAR 

"Fontänhusets sociala program och
verksamheter är väldigt viktigt för att
bryta min isolering som uppkommit pga
mental ohälsa. Det allra finaste minnet
från 2020, var från Sommaren när
Matilda tog med oss för att bada på
Vikhögs pir och fika längs strandkanten.
Det betydde enormt mycket för mig som
älskar havet, men som aldrig själv orkat
ta mig ut dit på egen hand. Ett jättefint
sommarminne som jag minns med glädje
och värme.”
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SOCIALT PROGRAM
MIN SÄKERHET 
Under hösten 2020 hade 26 medlemmar på Lunds Fontänhus möjlighet att gå utbildningen Min Säkerhet, en utbildning
framtagen av Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping och finansierad av Allmänna Arvsfonden. Studiematerialet Min
Säkerhet tar upp olika typer av risker som man kan råka ut för i sin vardag och går igenom hur man kan hantera dessa
risker. Målet med studiecirkeln är att öka känslan av egenmakt över sitt eget liv samt öka den upplevda tryggheten. Men
även att öka tryggheten och delaktigheten i samhället i stort. Sammanlagt är det 11 studiecirkeltillfällen med olika teman
och varje gång är 4 studietimmar (3h) långt. Det finns alltid tid för fika och reflektion över de olika temana. Många av
medlemmarna bakar och fixar och är delaktiga i att skapa en mysig stämning. 

Temana var: säkerhet i hemmet och på arbetsplatsen, brandsäkerhet del ett och två, säkerhet i stadsmiljö och
stadstrafik, säkerhet i skog och vid sjöar, personlig säkerhet- så undviker jag att bli lurad, ekonomisk säkerhet, säkerhet
på internet, samhällskriser och extrema väder, L-ABCDE -omhändertagande av akut sjuk eller skadad person samt HLR. 

De sista gångerna har inte kunnat genomföras ännu på grund av pandemin men vi hoppas att de ska kunna genomföras
hösten 2021 så alla deltagare kan slutföra sin utbildning.

Så bra att man fick lära sig hur man använder
en brandfilt och brandsläckare
Bra att man blir påmind om att testa sin
brandvarnare
Vikten av att veta var återsamlingsplatsen vid
eventuell brand är
Vikten av brandövning lyfts av många deltagare.
Många deltagare har aldrig varit med på en
brandövning
Många framhåller vikten av mer ekonomisk
säkerhetsgenomgång
Många lyfter det värdefulla att få gå på
utbildning dagtid på Lunds Fontänhus och att
det är något de vill göra mer av

 
Några reflektioner från deltagarna:
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ÅRETS HÖGTIDER – PÅ ANNORLUNDA VIS!

 
Lunds Fontänhus har haft generösa öppettider under storhelger med många högtidliga och viktiga firanden. Detta
år har det arrangerats Alla-hjärtansdagfest, påsklunch online med hemkörning av ”påsktallrik”, påskfika ute i
trädgården på påskdagen med utespel och fullt med vackra fjädrar i träden, valborgsgrillning, midsommarfest ute,
halloween quiz i trädgården och en julvecka med en nästan ständigt brinnande brasa ute, glöggmys, granris på
marken och pepparkakor. Inför julafton samarbetade vi med julgiven och hämtade 75 kassar julmat till våra
medlemmar som kunde mingla förbi vår trädgård, få en julklapp, mysa framför brasan och hämta en god julkasse.
Våra medlemmar fick även med sig julgodis som bakats och fixats i huset. På nyårsafton hade vi fest inne med
flera olika kortare sittningar med festmat så att många kunde få fira tillsammans under dagen i mindre grupper.
Lunds Fontänhus anordnade även onlinefirande för medlemmar såväl på julafton som nyår.  

SOCIALT PROGRAM

”Utan Fontänhuset hade
jag varit helt ensam i julas,

det säger allt.”
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"Alla kan vara med oavsett hur

man är som person"

"Det sporrar till aktivitet även för oss som
har svårt att komma igång på egen hand.
Att alla aktiviteter är öppna för alla är
oerhört värdefullt och inspirerande."

"motion, gemenskap, frisk luft o pepp"

FRISKVÅRD PÅ
FONTÄNHUSET 2020

"Man blir
peppad till att

vara aktiv."

"Alla kan vara med. Det

viktiga är inte att vara bra,

utan att vara med. Skön

inställning.."

" Ö P P E T  F Ö R
A L L A "
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En övervägande major i tet  -  72% - skr iver i  vår utvärder ing at t  f r iskvården på Lunds
Fontänhus är jät tebra el ler  bra (betyg fyra el ler  fem).  24% ger t rea i  betyg. Många av
kommentarerna handlar om gemenskap, mot ivat ionen som kommer av at t  göra saker
t i l lsammans med andra samt at t  det  låga pr iset  e l ler  de kostandsfr ia akt iv i teterna gör
det möj l igt  at t  del ta.  Många i  år  saknar det t id igare utbudet av akt iv i teter och ser såklart
f ram emot när restr ikt ionerna lyf ts.  

" D E T  Ä R  L Ä T T  A T T

V A R A  M E D "

 

"Viktigt med fysisk

aktivitet, lättare att

det blir av om man är

flera"

STATISTIK 

BETYDELSEN AV FRISKVÅRD 
Lunds Fontänhus har även under 2020 bedr iv i t  et t  omfattande fr iskvårdsarbete.  Idag
visar al l  forskning hur v ikt igt  det  är  at t  röra på sig,  inte minst  för  det mentala måendet.
Än idag f inns det en omfattande problemat ik där al l för  många med al lvar l ig psykisk
ohälsa också erfar sämre fysisk hälsa.  (Vård och hälsa,  2016) I  reger ingens plan för
psykisk hälsa är det tydl igt  at t  et t  större ansvar behöver tas av f lera aktörer för  at t
motverka den fört ida dödl igheten hos personer som lever med psykisk ohälsa, en
dödl ighet som kan bero på somatiska problem som inte åtgärdas i  t id el ler  på at t  ångest
och depressioner försvårar mot ivat ionen t i l l  fys isk akt iv i tet .  Här är Lunds Fontänhus en
av de aktörer som akt ivt  b idrar med stöd gäl lande l ivsst i l  och egenvård.  Med et t
omfattande fr iskvårdsprogram, där v i  försöker erbjuda något som passar al la,  inspirerar
och stöt tar  Fontänhuset t i l l  en akt ivare l ivsst i l  i  vardagen. Inför t räningen skickas det
of ta ut  sms och påminnelser i  verksamhetens sms-grupper för  at t  stöt ta den enski lda at t
del ta.  

 

"Man blir påmind (på ett kravlöst sätt) av

det positiva i att motionera och det finns

stort utbud så att det finns något för alla

intressen och kapacitet" 56



 

ÅRETS FRISKVÅRDSPROGRAM
Vi har i  sni t t  erbjudi t  6 t räningst i l l fä l len i  veckan under året .  Ut i f rån de förutsättningar som
pandemin har sat t ,  har fokus under delar av året  f ramföral l t  var i t  t räning ute och onl ine.
Under v issa per ioder,  har det pågrund av pandemin var i t  möj l igt  at t  erbjuda mestadels
promenader och vandr ingar,  medan vi  under andra delar av året  har kunnat erbjuda även
badminton, thaiboxning, jogging och styrketräning i  grupp. Lunds Fontänhus fortsat ta
samarbete med ACTIC har gett  möj l ighet för  Fontänhusets medlemmar at t  s imma och
styrketräna t i l l  et t  reducerat  pr is även i  år  och omkring 40 platser i  t räningsprogrammet på
ACTIC cirkulerar mel lan våra medlemmar.  Vi  har möj l ighet at t  erbjuda våra medlemmar
träning på Act ic Olympen, Act ic Del f inen och Act ic Högeval lsbadet.  

En annan uppskattad akt iv i tet  har var i t  "St  hans puls".  Et t  backträningsini t iat iv med inslag av
samvaro, t räning och f ika på sangt hans backar som samlar föreningsverksamma från LIBRA,
Run for mental  heal th,  RSMH och Lunds Fontänhus den första söndagen i  var je månad. 

En stor del  av at t  må bra handlar även om att  h i t ta strategier för  at t  kunna slappna av.  Yoga
har var i t  en storfavor i t  som har pågått  under stora delar av året  och vår handledare Anne som
också är utbi ldad yogalärare har möj l iggjort  o l ika yogagrupper under året .  Under
sommarmånaderna utomhus, två gånger i  veckan, på ol ika spännande platser och under
vinterhalvåret ,  två gånger i  veckan i  mindre grupper inomhus, el ler  onl ine. 

RÖSTER OM BETYDELSEN
AV DIGITAL TRÄNING
UNDER PANDEMIN

"Yoga online med Anne är helt fantastiskt för oss, som är
isolerade under pandemin, vare sig vi befinner oss en
eller sextio mil bort från Lunds Fontänhus. Anne "går
genom rutan" in i vardagsrummet på ett så naturligt
sätt. Det känns som att ha en privat instruktör hemma.
Vilken lyx! Att Anne leder yogan live hemifrån och
veta att andra gör detta samtidigt med oss skapar en så
fin närvaro, som ger otroligt mycket. Det går inte att
jämföra med att följa ett inspelat yogapass, då det oftast
överhuvudtaget heller inte blir av. Tiden med Anne och
de andra som brukar vara med är ovärderlig. Oavsett
hur trötta vi känner oss innan så vill ingen av oss missa
ett pass! För det ger så mycket energi både fysiskt och
psykiskt. Samtalen innan och efter yogapasset är varma
och innerliga. Yogan har även sammanfört oss som just
nu sitter i ett eget zoommöte och skriver detta. Vår
förhoppning är att yogapassen kan fortsätta streamas
digitalt även när man så småningom kan hålla pass på
Fontänhuset.” 
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RUN FOR MENTAL HEALTH 

 
Även i  år  in leddes Skåneveckan för psykisk hälsa med at t  Lunds Fontänhus i  samverkan
med Run for Mental  heal th och andra ideel la aktörer var med och arrangerade Run for
mental  heal th i  Lund. 

Loppet höl ls fysiskt  på plats i  Lunds stadspark med musikarrangemang, intervjuer och
uppvärmning från scenen samt med f ika,  bokbord och mycket annat.  Loppet blev en
folkfest  utomhus mit t  i  pandemin och gav Fontänhusets medlemmar möj l ighet t i l l  såväl
rörelse som att  p lanera och arbeta med arrangemanget.  

Ti l ls tä l ln ingen blev mycket uppskattad och kunde på grund av restr ikt ionerna omfatta et t
begränsat antal  del tagare om 50 personer som höl l  avstånd. I  år  erbjöds därför även et t
v i r tuel l t  lopp som lockade än f ler  del tagare at t  spr inga och så uppmärksamma psykisk
ohälsa.

I  samband med loppet skrev Sydsvenskan en art ikel  där Fontänhusets medlemmar
berät tade om sin f r iskvårdsresa. Läs gärna mer i  b i fogad art ikel  e l ler  läs onl ine här:
ht tps: / /www.sydsvenskan.se/2020-10-04/sa-vande-deras- l iv-genom-fysisk-traning

"Det är mycket viktigare
än man tror att ta hand
om kroppen för att man

ska må mentalt bra"
"Friskvård i form av fysisk aktivitet,

förbättrar både den fysiska och
mentala hälsan"
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F I N A N S I Ä R E R  

Lunds Fontänhus verksamhet drivs I nära samverkan
med många olika aktörer. Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Lunds kommun, Region Skåne och
då framförallt psykiatrin, Wemind, Lunds Universitet,
Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan
Lundabygden och Regionförbundet Skåne, Skådebanan,
ABF, Kreativa Akademin, Föreningarnas rum, PO-Skåne,
Föreningarnas hus, RSMH, Libra och Run for mental
health. Inom ramen för Fixa till; Emmaus Lund,
Renhållningsverket, LKF m.fl. 
Lunds Fontänhus samarbetar även med Sveriges
Fontänhus riksförbund och med andra Fontänhus i
Sverige, i flera olika konstellationer.

 

FINANSIÄRER

Lunds Fontänhus har ett idéburet offentligt
partnerskap med Lunds kommun sedan 2018.
Detta innebär ett förstärkt samarbete och en
stabilare finansiering över tid. Inom ramen för
partnerskapet, som rör området psykisk hälsa i
kommunen, finns det också ett uppdrag för
RSMH, Lunds Fontänhus och Lunds kommun att
stärka sitt samarbete. En stor satsning detta år
från Lunds kommun har varit stödet till
Fontänhuset att hitta och finansiera ny lokal med
inflytt under 2021.  

Lunds Fontänhus har även ett  idéburet offentligt
partnerskap tillsammans med Region Skåne.
Lunds Fontänhus har ett nära samarbete med
Region Skåne och framförallt med psykiatrins
olika mottagningar och avdelningar. 

 

IDÉBURET OFFENTLIGT

PARTERSKAP 

 SAMARBETSPARTNERS

 Lunds Fontänhus har under året erhållit statsbidraget från
Socialstyrelsen som är centralt för kärnverksamhetens
fortlevnad. Lunds Fontänhus har också under 2020 erhållit
bidrag från Crafoordska Stiftelsen riktat till
studieverksamheten En väg framåt. Till denna enheten
bidrar också Region Skåne, Lunds kommun och Lunds
Universitet med riktade medel årligen. Under året har även
Carl Jönssons Understödsstiftelse bidragit med medel
riktade till En väg framåt och forlevnaden av Exakt. Projekt
Exa(k)t har under 2020 fram till projektavslut I augusti 
 erhållit stöd från Allmänna Arvsfonden samt Lunds
kommun, Arbetsförmedlingen och Finsam har också
bidragit  med resurser  i detta projektsamarbete på olika
sätt. Lunds Fontänhus har också fått stöd från Malms
Legat, Folke Ljungdahls stiftelse, Johanniterorden,
Stiftelsen Lindhaga, Frimurarföreningen i Lund EOS,
Stiftelsen De Lekande Barnens fond, Stiftelsen Hans
Hiertas Minne, Råby räddningsinstitut, flera Rotaryklubbar
i Lund, Soeco och Pia Ståhls stiftelse m.fl.
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P r i v a t p e r s o n e r :  5 0 0  k r  e l l e r  m e r  
F ö r e t a g :  f r å n  1 0 0 0  k r / å r  o c h
u p p å t .
B a n k g i r o : 4 9 2 - 3 8 0 1 ,
o r g . n r : 8 0 2 4 5 6 - 4 8 9 3 .
S w i s h :  1 2 3 5 3 0 2 3 7 7

S T Ö D M E D L E M S K A P  Å R L I G E N :

B Y G G
F O N T Ä N H U S E T
M E D  O S S !

Du eller ditt företag kan göra skillnad och
stödja Fontänhusets verksamhet genom
att bli stödmedlem. 

Ni kan då även får vår medlemstidning,
Fontänbladet, som ges ut 6-10 gånger
per år. Vid inbetalningen vänligen ange
”stödmedlem” samt namn och adress.

Ett särskilt tack till våra heders-
medlemmar: Ebba Fischer, Caroline
Svedrup och Pia Althin samt till alla 
våra samarbetspartners och
stödmedlemmar.

Du som är nyfiken på verksamheten
kan alltid kontakta oss för ett
nybesök eller studiebesök!
VÄLKOMMEN! N O M A D I C | 2 4

LUNDS FONTÄNHUS 

Magle Stora kyrkogata 5 I 223 50 Lund
046-120195 I info@lundsfontanhus.se
www.lundsfontanhus.se I
www.facebook.com/LundsFontanhus

http://www.lundsfontanhus.se/
http://www.facebook.com/LundsFontanhus



