STATISTIK
Lunds Fontänhus i siffror
VÄGAR TILL STUDIER
& ARBETE
På våra enheter bedrivs en sysselsättning och rehabilitering
som syftar till att stärka individer som ofta står långt från
arbetsmarknaden. Individen får här vara del av ett arbetslag
och utvecklas i sin egen takt. Detta leder ofta till att
medlemmar successivt stärks och bygger upp ett mer
regelbundet deltagande och årets utvärdering visar att runt
90 % erfar ökad återhämtning i fråga om socialt liv,
personlig utveckling och/eller arbetsliv. När individen har
kraft och vilja att gå vidare, erbjuder Lunds Fontänhus
vägar för att få stöd att få, finna och behålla arbete och
studier. Vår "Vägar vidare" enhet finns tillgänglig på huset
med sina arbets- och studierelaterade aktiviteter och gör
tröskeln lägre för den enskilde att påbörja en sådan resa.
Under 2021 har 201 individer varit inskrivna i "Exakt"
och/eller En väg framåt". Det rör sig om totalt 185 unika
deltagare, då flera har fått stöd av båda enheterna
under olika perioder.
33 personer påbörjade studier detta året (efter t.ex.
en period av sjukskrivning) och verksamheten har gett
stöd till 50 individer som varit i studier sedan tidigare, 12
personer har tagit examen under 2021.
52 personer gick ut i arbete och 50 individer fick stöd i
pågående tjänster, dessa totalt 102 individer fick
sammanlagt ytterligare 44 nya tjänster. Det rör sig
alltså om totalt 146 unika tjänster. Detta visar på den
fluktuation kring arbete och arbetstillfällen som inte
sällan möter vår målgrupp i arbetslivet. 26 av våra
medlemmar deltog i arbetsträning/praktik under året.
Allt som allt har 50% (180 individer) av årets 363
aktiva medlemmar, någon gång under året varit ute i
arbetsprövning, praktik, arbete eller studier på heleller deltid. Flera har varit ute i flera olika aktiviteter
under året. Individer har fått stöd att gå ut i jobb och
studier, men också stöd i att hitta arbetsträningsplatser,
kontakta AF, fullfölja studier, behålla påbörjade arbeten
eller hitta nya tjänster. Dessa siffror är anmärkningsvärt
höga då en stor del av dem som kommer till
Fontänhuset sökt sig till en arbetsinriktad rehabilitering
och inte en arbetsmarknadsinsats i strikt mening. Bland
dem som aktivt sökt stöd och blivit deltagare i
"Vägar vidare" är det så många som 81% som varit
registrerade i arbete, studier eller arbetsträning hela
eller delar av året.

MEDLEMMAR
& BESÖKSANTAL
Lunds Fontänhus har nu över 600
medlemmar. Under 2021 har totalt 362 unika
medlemmar deltagit i verksamheten med dess
olika enheter och projekt. 78 individer är
under 29 år, 252 mellan 30 och 60 år och 32
individer har fyllt 60 år.
I juni månad var vi på plats i nya och större
lokaler. Verksamheten tog ett stort kliv framåt
med dessa nya förutsättningar och har under
2021 engagerat i snitt 87 fantastiska personer
dagligen (statistik, oktober, 2021).
Under 2021 blev vi totalt 66 nya medlemmar.
När restriktionerna och oron kring Covid-19
successivt avtog under hösten 2022 ökade
antalet nybesök kraftigt och antalet nya som
ringer in och vill bli delaktiga har aldrig varit
större än våren 2022. Under 2021
genomfördes närmare 220 introduktioner i
alla verksamhetens delar och projekt! Minst
50 av dessa introduktioner var fortfarande
pågående när vi gick in i det nya året.

PERSONAL
Sida vid sida med Lunds Fontänhus
medlemmar återfinns en personalstyrka som
innehar en bred erfarenhet och kompetens
kring psykosocialt arbete, pedagogik, samtal,
handledning och projektledning. Här återfinns
kompetenser inom med flera olika
fokusområden såsom arbetsmarknad och
studier, musik och teater, kost, träning och
hälsa, media och samhällskunskap, natur och
odling m.m.
Under 2021 har huset haft totalt 20 anställda.
Sett över året rör det sig om strax under 14
heltidstjänster utspritt på olika enheter och
projekt.

UTVÄRDERING
Lunds Fontänhus
LIVSKVALITET
Runt 90% upplever en förbättrad
livskvalitet genom sitt deltagande.
/…/meningsfullhet i vardagen, speciellt när ens
psykiska mående kanske inte är särskilt bra. Stöd
och hjälp vid motgångar, både i skolarbete samt i
övriga delar av livet. Jag mår betydligt bättre när jag
varit nere på Fontänhuset.”
”Jag har inte varit inlagd så mycket som jag
förmodligen hade varit annars. Jag har fått vänner
för livet, i alla åldrar.”
”Mitt deltagande på Fontänhuset har lett till
förbättrade vardagsrutiner och större social
samvaro.”
”Mitt deltagande i Fontänhusets verksamhet var en
avgörande förutsättning för att återgå till ett normalt
liv.”

RELATIONER
Över 80 % har utvecklat betydelsefulla
relationer.
Ytterligare 5% delger att de är nya men är hoppfulla
kring att goda relationer kommer utvecklas. 80
individer delar sina tankar om på vilket sätt
relationerna har betydelse.
”Jag har fått en bestående vän med gemensamma
intressen. Och många vänliga bekanta. Det känns
som att jag också gör skillnad genom att möta andra
människor och säga hej och se dom.”
”De har utvecklat mig som social varelse. Något
som jag hade glömt under de svårare åren i mitt liv.”
”Fått nya riktiga vänner som jag träffar såväl på
huset som utanför”
”Jag har knutit nya vad jag skulle vilja säga
"lyssnande" kontakter.”
”Vänner för livet, en del av livet som är betydelsefull
generellt. Kollegor - något jag inte haft utan
Fontän.”

Här delar vi några huvuddrag i vår
senaste enkätutvärdering med 122
svarande. I verksamhetsberättelsens
olika delar lyfts sedan flera röster och
citat fram ur denna utvärdering.

MENINGSFULLHET&
DELAKTIGHET
95 % anger att de upplever arbetet
på Lunds Fontänhus som meningsfullt
eller mycket meningsfullt.
I utvärderingen ställde även frågan ifall Fontänhuset
anpassar sig till medlemmarnas personliga förmågor.
87% av svaren var ja, nej 4.4%, ibland 3.6% och
5.2% av svaren var ofullständiga. Vi frågade även
ifall det fanns tillräckligt med aktiviteter och
arbetsuppgifter under årets gång. Av de svarande
här angav 75% ja, 6% nej, 2.5% för det mesta, 4.3%
angav att corona hade gjort att de inte kunde delta
och resterande 12% gav ofullständiga svar.
112 svarande har delgett olika kommentarer kopplat
till Fontänhusets betydelse. Kommentarerna rör ofta
betydelsen av gemenskap och sammanhang,
möjligheten till rutiner och något meningsfullt att
göra, stöd av olika slag, delaktighet, trygghet,
personlig utveckling, stöd att ta sig vidare inom
studier och arbete m.m. Några röster:
”Det har gett mig möjlighet att på egna villkor öva upp min
arbetsförmåga”
”Fontänhuset ger mig ett socialt sammanhang i tider då jag
inte studerar eller jobbar. Det hjälper mig att hålla struktur
i tillvaron och arbeta för att komma ut i jobb eller studier
igen.”
”En meningsfull vardag. Rutiner och struktur. Gemenskap,
arbetsgemenskap och tillhörighet.”
”Jag får möjlighet att delta i verksamheter som stärker och
utvecklar mina professionella sidor samt ger sociala
kontakter.”

Inom verksamheten har delaktigheten uppfattats som
hög och 77,8-78,2 % upplever att de kan
presentera/få sina åsikter hörsammade. 8,4-9,4
svara nej och resterande svarande anger svar som
"ibland" eller "har inte provat" eller "beror på
situation" etc. Vi fortsätter arbeta aktivt genom
alltifrån klubbhusmöten till enhetsmöten med
medlemmars inflytande rörande både stora och små
områden.
"Att handledare och medlemmar fattar beslut
tillsammans är unikt och mycket demokratiskt."

NY NATIONELL STUDIE
Fontänhusen i Sverige utvärderas 2021

SOCIOEKONOMISK
UTVÄRDERING
Under 2021 erhöll Sveriges
Fontänhus riksförbund 300 000
kr för att genomföra en
obereonde socioekonomisk
studie av Fontänhusens
verksamheter i Sverige. Lunds
Fontänhus har spelat en mycket
aktiv roll i såväl arbetsgrupp som
i genomförandet av studien.

Vårdbehovet minskar
med 50%

4 av 5 mår bättre eller
mycket bättre

Samhällsekonomisk intäkt om
160 000 kr per medlem och år!

RESULTATSAMMANSTÄLLNING
Flera medlemmar får ett så effektivt stöd i Fontänhusen att de klarar av att ta tydliga steg mot arbete, studier och egen
försörjning. Medlemmarna beskriver att de som helhet är mycket nöjda med det stöd som de får från Fontänhusen och
flera av de intervjuade har berättat att stödet har varit direkt livsavgörande.
Innan medlemmar hittat ett Fontänhus är kostnaden för utanförskapet cirka 900 000 kr per individ och år, vilket är
ovanligt högt. Fontänhusen är samhällsekonomiskt lönsamma för kommunen, regionen och staten. Huvudorsakerna är
att husen kostar relativt lite i förhållande till resultat i form av minskat behov av sjukvård samt att medlemmarna går
vidare till arbete och studier. Dessa stegförflyttningar skapar i genomsnitt en samhällsekonomisk intäkt motsvarande
160 000 kr per medlem och år. Denna intäkt överstiger klart den genomsnittliga samhällsekonomiska kostnaden för
stödet till Fontänhusen och återbetalningstiden på samhällsnivå är endast sju månader vilket får räknas som hög
effektivitet.
Endast 3% av medlemmarna uppgav att de mådde mycket bra när de tog kontakt med Fontänhusen. Merparten av
respondenterna menade på att deras mående började förbättras redan inom en månad som medlem. I efterläget
bedömer fyra av fem att de mår bättre eller mycket bättre efter att de ha fått stöd av Fontänhusen och varannan
medlem anser sig ha fått minskade behov av vård.
Flertalet av medlemmarna arbetar inte innan de kommer i kontakt med Fontänhusen. Försörjningen sker främst genom
bidrag — sjukpenning och sjukersättning samt försörjningsstöd och aktivitetsstöd. Hälften får stöd av socialtjänsten. Av
de som klarade av att försörja sig enbart med lön från arbete (10%) hade merparten subventionerade anställningar
och låga löner. Två år efter att de tagit kontakt med Fontänhusen är det knappt en tredjedel som har börjat arbeta eller
ska börja arbeta. Detta är en tydlig förbättring jämfört med innan medlemmarna fick stöd från Fontänhusen. Av de som
arbetar har även den genomsnittliga lönen ökat.

