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Enheten består av två grenar eller systerenheter, där den ena riktar sig till personer
som är i eller är på väg till studier (En väg framåt) och den andra riktar sig till personer
som är i eller vill ut i arbetsliv (Exakt). Vårt arbetssätt går under namnet Lundamodellen
och här kombineras de individinriktade modellerna SEd (Supported education) och IPS
(Individual Placement Support) med Fontänhusmodellens kollektiva och
sammanhangsinriktade struktur. Jämsides med det individinriktade stödet finns här
möjlighet till sammanhang, sociala aktiviteter, nätverksträffar, studiegrupper, friskvård
m.m.

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 2021 gett ut gemensamma terminsprogram. Totalt har ca.
fyra tjänster arbetat kopplat till Vägar vidare. 

STATISTIK, 2021 

OM 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. Att ha dessa modeller i en Fontänhus-kontext möjliggör en
kedja från sjukskrivning till återhämtning, vidare till studier och arbete under samma tak. 

Under 2021 har enheterna haft ett kontinuerligt intag av nya deltagare, varav ett litet
överslag på kvinnor som utgör 53%. Under våren då det fortfarande var många
restriktioner var inflödet på nya något lägre men under hösten och efter vår flytt till
rymligare lokaler har intaget av nya varit omfattande. 201 individer har varit inskrivna i
Exakt och/eller En väg framåt under 2021, totalt utgör detta 185 unika individer som har
varit inskrivna i ”Vägar vidare”. Enheterna har därutöver även gett tillfälliga stöd till
ytterligare ett stort antal individer via stöd i myndighetfrågor, överklaganden,
nätverksträffar, grupper och studieplatser. Av dessa 185 unika individer är det så många
som 81% som varit registrerade i arbete, studier eller arbetsträning/praktik, hela eller
delar av året, vissa i fler än en aktivitet. 

Totalt har vi haft 84 individer som varit registrerade i studier under 2021, av dessa tog 12
personer examen. 34 individer påbörjade studier under 2021 efter att t.ex. ha varit
sjukskrivna. Vår insamlade terminsstatistik visar att de deltagare vars studieresultat vi
känner till gemensamt har tagit i snitt 73% av sina registrerade studiepoäng. 81% under
våren 2021 och 66% under hösten 2021. I linje med detta visade årets utvärdering där 
 deltagarna ger svarar på en rad frågor att 74,1 % att dem som lämnat in tentor eller
likande oftast får godkänt sedan de börjat på Fontänhuset. Vi klarar med råge målen för
En väg framåts verksamhet, dvs. att minst 50 % av våra deltagare klarar sina studier. 

Totalt fick 80 personer stöd i anställningar under 2021 av Vägar vidare, varav 47 individer
återgick till arbete under 2021. Dessa 80 individer har under året gemensamt haft 123
olika tjänster! Av deltagarna i Vägar vidare är det 17 individer som haft praktik eller
arbetsträning. 
35 individer var inte registrerade i studier eller arbete under 2021 men deltog på olika sätt
i förberedande stöd mot arbete eller studier, deltagande i nätverksträffar, studiegrupper
m.m. Ett 13-tal har varit ute i arbetsträning eller praktik under året. 

På nästkommande fyra sidor följer huvudresultaten ur årets utvärdering på Vägar vidare.  
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ÖKAD LIVSKVALITET  

 

LIVSKVALITET
88,9% av deltagarna
anger att deras
livskvalitet har påverkats
av deltagandet och
stödet på Fontänhuset
(nej 2,2%, kanske 8,9%)

"Utan
studieenheten
skulle jag aldrig
kunna studera."

”Jag har fått ökat
självförtroende och

tilltro till att jag klarar av
mina studier och så
småningom kan bli
självförsörjande.”

”/.../det ger en känsla av

gemenskap. Att man inte är

ensam. Att man inte behöver

klara allt själv. Någon som tror på

en och hjälper en att lyckas med

det man vill eller det man helst

inte vill men måste för att kunna

nå dit man vill sen.”

”Gladare, samt får mer
arbete gjort vilket

innebär mindre psykisk
påfrestning och ångest

överlag i vardagen.”

”Att komma ut och träffa folk
är jätteviktigt för hur jag mår.

Handledarnas stöd sträcker sig
utöver bara studierna, och det

känns som att jag är
accepterad precis som jag är
här. Annars är det lätt att jag
inte tycker att jag har något

värde.”

”Tack vare strukturen och stödet jag får av

min handledare känns inte studierna

överväldigande, och det har blivit lättare att

klara av dem. Det ger ökat självförtroende

och sinnesfrid.”

”Jag var nervös för att orka studiermen nu har jag en plats att planerastudierna på och få utrymme att
studera på i lugn och ro.”

"Mår bättre och kan se fram emot både livet och
skolan på ett bra sätt."
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• "Fontänhusetsverksamhet betyder alltför mig, för att kunnaorka med tillvaron och fåstruktur på livet ochstudierna"

" M e n i n g s f u l l h e t  i  v a r d a g e n ,
s p e c i e l l t  n ä r  e n s  p s y k i s k a  m å e n d e

k a n s k e  i n t e  ä r  s ä r s k i l t  b r a .  S t ö d  o c h
h j ä l p  v i d  m o t g å n g a r ,  b å d e  i

s k o l a r b e t e  s a m t  i  ö v r i g a  d e l a r  a v
l i v e t .  J a g  m å r  b e t y d l i g t  b ä t t r e  n ä r

j a g  v a r i t  n e r e  p å  F o n t ä n h u s e t "



 

HANTERA MOTGÅNGAR
Ungefär 70% uppger att något
inom En väg framåt påverkat det
egna sättet att hantera motgångar.
Majoriteten av de öppna svaren om
vad det är som varit hjälpsamt
pekar på den individuella
handledningen. Även
nätverksträffar och gemenskapen
med andra studenter är faktorer
som hjälper till att hantera
motgångar. 

”Var på en nätverksträff om

perfektion. Fick nya

infallsvinklar på perfektion

och lärde mig några knep på

hur perfektionism kan

utmanas.”

HANTERA MOTGÅNGAR 
”När jag fastnar i

negativa tankemönster
hjälper Fontänhuset och

handledarna mig att
fokusera på möjligheter,
det friska och en positiv

framtid.”

" En väg framåt på Fontänhuset har hjälpt
mig att hålla studiemotivationen uppe,

men det har också gett mig en chans att
komma ut och träffa andra människor

vilket har varit viktigt för mig. Min
handledare har hjälpt mig att planera

mina studier på ett bra sätt, och har med
sitt stöd och sin peppning hjälpt mig att ta

mig igenom perioder där motivationen
inte alltid funnits där. Jag har alltid känt
mig välkommen och uppskattad här" 

”Ja får peppning och stöd

även när det inte går bra.

De får mig att känna att

en kuggad tenta inte är

hela världen, vilket jag

annars lätt fastnar i. Det

blir ett fokus på att

komma vidare istället.”

”Min handledare hjälper mig se
andra perspektiv och att sätta

motgångar i ett större
sammanhang. Då jag själv gärna

faller in i katastroftänk är min
handledare ett stort stöd i att

hitta strategier att hantera det
på ett hållbart sätt. Min

handledare är också väldigt
peppande och positiv, det

betyder väldigt mycket då jag
aldrig haft det hemifrån.”

”Nu när jag har

problem med CSN och

liknande så har min

handledare hjälpt mig

lösa det. Mina

handledningsmöten

har också hjälpt för att

få ordning när livet

känns som en enda

röra.”
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"Jag känner mig mer motiverad att studera och
får hjälp att ta mig igenom tuffa perioder där
orken inte finns. Det är väldigt viktigt för mig
att kunna komma hit så att jag inte fastnar

hemma"

"Det betyder enormtmycket! Utan Fontänhuset iLund så hade jag inte klaratav mina universitetsstudierpå Lunds universitet. Myckettacksam för all hjälp ochstöd jag fått"

" J A G  Ä R  I N T E  E N S A M  &  J A G  K A N
P L U G G A  M I G  T I L L  E N  B Ä T T R E

F R A M T I D "

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
Det som deltagarna uppger kan förbättras
handlar till stor del om en önskan att kunna
träffa sin handledare oftare. Flera har en
önskan om fler handledare på enheten. Det
trycks också på vikten av olika sorters
studieplatser, både tysta och enskilda men
kanske också att det finns utrymmen där
det är okej att prata. Många är nöjda och
ser inga förbättringsbehov. Det nämns att
enheten behöver bli bättre på att främja
samvaron både internt och med övriga
huset, samt utökade öppettider för den som
vill sitta och arbeta/studera. 
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STUDIEENHETEN

Lunds Fontänhus har sedan hösten
2012 bedrivit ett aktivt arbete riktat till
studenter som har psykisk ohälsa. Det
som startade som ett förprojekt 2012,
med resurser från Region Skåne,
Lunds Universitet och
Sparbankstiftelsen Öresund är sedan
flera år en etablerad enhet som ger
stöd till runt 90 deltagare varje termin.
Vi erbjuder ett varierat och individuellt
stöd som över tid sträcker sig så långt
behovet finns.
På Fontänhuset ges den enskilde stöd
till såväl studierehabilitering som stöd
att kunna påbörja, bibehålla och fullfölja
studier. Enheten syftar till att stödja den
enskilde att nå sina studiemål och
samtidigt erfara förbättrat mående, en
fungerande vardag med bra
studierutiner, ökad självkänsla och ett
utökat socialt nätverk. 
I Lund har vi sedan starten utarbetat
vår egen Lundamodell av SEd
(Supported Education) som kombinerar
Fontänhus-modellens fokus på
gruppens kraft, delaktighet och
ömsesidigt stöd med ett individuellt
utformat stöd. Modellen är holistisk och
innefattar såväl individuellt stöd som
möjligheten att delta i ett studiesocialt
sammanhang med forum för
gemensamt lärande, struktur och stöd
samt sociala aktiviteter och friskvård.  

EN VÄG FRAMÅT
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Att ha någonstans att studera, en plats att gå till och
lämna sitt hem är en viktig komponent för de flesta
studenter, därför har just studieplatser varit en viktig del
av Lundamodellen. Under första halvan av året erbjöds
studieplatser på Fontänhuset på Kävlingevägen men
framförallt i vår tillfälliga ”filial” Filippi på Sandgatan där vi
hade öppet flera gånger i veckan. I och med flytten till
Magle Stora Kyrkogata har vi från sommaren 2021 haft
våra studieplatser under samma tak som övriga
Fontänhuset, vilket har varit ett lyft. I studierummen finns
upp mot 20 arbetsplatser, wifi, dator att låna i en
hemtrevlig och stillsam miljö. Det finns tillgång till skrivare,
fika och ett socialt sammanhang. Här kan du inte bara
studera. Du är sedd, väntad och behövd och kan både ge
och få stöd. Genom två gemensamma enhetsmöten varje
vardag hela året kan individen synliggöra sina studier och
sin vardag tillsammans med andra. Fikapauser och
gemensam lunch är en självklarhet.
 

LUNDAMODELLEN

STUDIEPLATSER  &
SAMMANHANG

STUDIEGRUPPER 

Studiegrupper med tekniken Pomodoro innebär att
studenterna tillsammans fokuserar på sina studier i 25
minuter för att sedan gemensamt pausa i 5 minuter.
Det är en beprövad metod som ger stöd till såväl
igångsättning som paus. Pomodoro-grupperna är
öppna och pågår i 2,5 timmar per tillfälle. Under våren
hade vi sex Pomodorotillfällen per vecka, både online
och på plats, under sommaren något färre pass per
vecka. Trots möjlighet att under hösten återgå till mer
verksamhet på plats har vi fortsatt med Pomodoro-
online ett par tillfällen per vecka då det visat sig vara
en viktig verksamhet för medlemmar som är hemma. 
 

PROKRASTINERINGSGRUPP 

Prokrastineringsgruppen vänder sig till studenter och
andra som har en tydligt uppskjutande problematik.
Metoden är evidensbaserad och delad till Fontänhuset
av Lunds Universitets studenthälsa. Modellen innebär
att deltagaren sätter upp mål för kommande vecka och
presenterar sedan resultatet för gruppen. Det ingår
moment där deltagarna arbetar i par med att både
sätta mål och coacha varandra sinsemellan. Vid varje
träff diskuteras också något relaterat ämne som
exempelvis smarta mål, belöning, tidsoptimism eller
struktur. Under vårterminen genomfördes två
omgångar av Prokrastineringsgruppen online med
sammanlagd drygt 20 deltagare. Under hösten, då det
åter var möjligt att träffas fysiskt, genomfördes
ytterligare en omgång på plats på Magle Stora
Kyrkogata. 

Under 2021 har enheten fortsatt tillhandahålla ett
smörgåsbord av insatser i enlighet med den grundmodell
som presenterats ovan.

STUDIEENHETEN

Pomodoro-
klockan till höger,
används i
studiegrupperna
och ringer för paus
var 25:e  minut.  

"Stor betydelse. Att komma ner

på Fontänhuset och plugga ger

struktur i vardagen för mig och

får mig att komma hemifrån,

vilket bidrar mycket till hur

mycket arbete jag får gjort."
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NÄTVERKSTRÄFFAR 
Under 2021 har vi under terminerna erbjudit det vi
kallar för Nätverksträffar varje tisdagseftermiddag.
Sammanlagt genomfördes 28 träffar. En Nätverksträff
är en föreläsning eller en workshop som hålls av
medlemmar, handledare eller inbjudna gäster.
Träffarna är öppna och har tema och innehåll som
syftar till att berika studier eller arbetsliv. Genom
Nätverksträffarna ges våra studenter möjlighet att lära
känna varandra och bolla såväl lösningar som problem
ihop kring olika relevanta områden. Under våren hölls
samtliga Nätverksträffar digitalt men under hösten
genomförde vi dessa träffar på plats i våra nya lokaler.
Några av årets träffar var Genus & Jämställdhet, Att
plugga med autism, Återhämtning, Känsloskolan, ACT,
Samarbetsövningar, Studieteknik, Prästaprat,
Academic reading m.fl. 

SOCIALA AKTIVITETER 
& FRISKVÅRD 
En väg framåt fick på grund av pandemin pausa de
sociala aktiviteterna under våren. På sommaren deltog
flera av medlemmarna på enheten i husets veckovisa
utflykter och under senare delen av hösten
genomfördes äntligen tre egna sociala aktiviteter: bio,
trekamp samt julpyssel. Syftet med aktiviteterna är att
stärka gemenskapen i gruppen och ge möjlighet till
gruppen att delta i socialt liv tillsammans med andra.
Vägar vidare deltar även aktivt i husets övriga sociala
program med kvällsöppet på onsdagar, brunch, m.m.
Husets friskvård med flera olika träningstillfällen i
veckan nyttjas även den av flera personer ur enheten,
däribland yogan som hållits både på plats och online
under året. Läs mer om detta friskvårdprogram under
"Friskvård" i verksamhetsberättelsen.  
 

STUDIEENHETEN
LUNDAMODELLEN

  ”Jag får stöd i mina studier, både motivation/peppning och

planering. Det känns så bra att veta att jag har en plats att

komma till så att jag inte fastnar hemma. Även på dåliga

dagar när jag inte riktigt orkar plugga så mycket finns det en

plats att gå till. Jag trivs verkligen och känner mig

uppskattad.”

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, precis som i övriga
enheter, med reach-out och kontaktar den medlem
som kanske isolerat sig ofrivilligt eller mår sämre. 

INDIVIDUELLT STÖD 



 UTVÄRDERING

SAMVERKAN &
FINANSIERING

Ensam är inte stark. ”En väg framåt ” är en del av många
som arbetar med och för studenters välmående. Vi vill
och behöver samverka med andra aktörer för att
förändring ska ske, både för individen och på en mer
strukturell nivå. En väg framåt drivs i nära samverkan
med Lunds Universitet och dess olika stödfunktioner, vi är
en del av Lunds Universitets studievägledarnätverk och 
 under hösten hölls en av träffarna i våra nya lokaler med
program som presenterades av handledare och studenter
hos oss. Vi möts även med olika stödfunktioner i viktiga
forum, såsom universitetets studiestödsnätverk. Andra
självklara samarbetspartners är Vuxenpsykiatrin,
Wemind, Unga Vuxna och vidare Lunds kommun med
Socialförvaltningen, USB, Komvux och även Lunds
kommuns studentråd, som vi gästat, under våren, och
blivit gästade av under hösten. Studentprästerna,
Öppenvården, Lunds vägledningscentrum, Hermods,
MKB, Malmö Studenthälsa, Nationellt nätverk för
Lundamodellen, Studieförbundet Vuxenskolan m.fl är
självklara samarbetspartners i vårt arbete. 

Under året har vi haft en givande dialog med Lunds
Universitet rörande fortsatta medel till En väg framåt, som
nu har förnyats inför kommande tre år, 2022-2024 och
även utökats i omfattning. I samband med detta gästade
vi också avdelningen för utbildningsstrategiskt  stöd och
informerade om verksamheten. Även relationen till Lunds
Universitets rektorsgrupp har stärkts ytterligare inför 2022
vilket vi är mycket glada över. Vicerektor Jimmie
Kristensson startar sitt uppdrag i En väg framåts
styrgrupp när vi går in i 2022. Även Lunds kommun har
under året utökat sitt IOP till Lunds Fontänhus och En
väg framåt i form av framförallt fantastiska studierum och
samtalsrum mitt i centrala Lund.  

Förnyade och fördjupade sammarbeten  

MODELLEN
SPRIDS

Genom åren har En väg framåts arbete inte bara
växt i Lund utan Lundamodellen har också spridit
sig vidare och väckt intresse hos andra Fontänhus.
Under hösten 2021 hade vi representanter från
både Örebros och Helsingborgs Fontänhus som då
stod i startgroparna att kicka igång egna
studieenheter. 
I slutet av året beslutade vi att starta ett nationellt
nätverk för studieenheter på Fontänhuset vilket
resulterade i att även Motala hakade på.
Lundamodellen har under året även presenterats i
en rad andra sammanhang, däribland nationellt
under Återhämtningskonferensen som anordnades
av SKR, SFR, Balans och Schizofreniförbundet.  

Fler Fontänhus hakar på! 

”Det ger mig stöd att strukturera

mina studier på ett sätt som är

individuellt anpassat till mig och

mina förmågor/svårigheter.”

STUDIEENHETEN
EN VÄG FRAMÅT
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”Studentenhetens verksamheter har
"räddat livet" på mig. Tack vara
handledning och stöd i studierna så
lyckades jag få hopp om livet och
motivation att leva vidare.”

Region Skåne, Crafoordska stiftelsen och Carl
Jönssons understödsstiftelse har även de fortsatt
sina generösa stöd under 2021. Det var en ära när
vi i november inbjöds att berätta om arbetet inom
En väg framåt under Crafoordska stiftelsens
jubileum. Stiftelsen har sedan starten av Lunds
Fontänhus varit en central finansiär och mer därtill
genom sitt engagemang och sin tilltro till såväl
Fontänhuset som En väg framåt i ett tidigt skede.



EXAKT, STÖD 
TILL ARBETE PÅ
FONTÄNHUSET
INDIVIDINRIKTAT STÖD

TILL ARBETE (IPS)

 

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. I IPS är det
inga bedömningar kring individen som avgör vem som har rätt att få stöd
eller ej. Lämpligheten för att delta i en IPS-insats bygger bara på att du
som person har en vilja att arbeta och tillhör målgruppen. Arbetssökandet
inleds tidigt och baserar sig på de preferenser och intressen individen har.
Konsultation och vägledning i försörjningsfrågor erbjuds i ett tidigt skede.
Arbetsspecialisten eller handledaren arbetar systematiskt med att
etablera kontakt med arbetsgivare och bygger relationer med
arbetsplatser. 

Arbetsspecialisterna ger stöd både emotionellt, teoretiskt och praktiskt i
de frågor som rör vägen ut i arbetslivet. Enhetens deltagare har kunnat få
stöd med alltifrån kartläggning av kompetens, utformandet av arbetsplan,
stöd i hjälp med arbetssökandet, stöd inför och på anställningsintervjun,
inför och under anställningens start och sedan ute på arbetsplatsen.
Arbetsspecialisterna har varit tillgängliga utöver individuell planerad
handledning genom spontana möten på huset, “minut-handledningar”
samt hög tillgänglighet via zoom, mejl, sms och telefon. Detta är goda
effekter av Fontänhuset som plattform och de dagliga mötena i
verksamheten. 

FONTÄNHUS-

MODELLENS

ROLL I EXAKT
En viktig del av Exa(k)t är möjligheten för
deltagarna att parallellt med arbetssökande
och jobbförberedelser kunna delta i den
arbetsinriktade dagen på Fontänhuset.
Denna kombinerade modell har varit
gynnsam för deltagarna som fått så mycket
mer än bara stöd ut i arbete. Många
deltagare lyfter att hela Lunds Fontänhus gett
dem ett socialt sammanhang och möjlighet
att prova olika enheter samtidigt som de
finner sin plats på arbetsmarknaden. I Vägar
vidare erbjuds en social arbets- och
studieinriktad kontext med möjlighet att
studera och söka arbete i en trivsam miljö.
Genom de gemensamma enhetsmötena i
Vägar vidare, morgon och eftermiddag, alla
årets vardagar, ges individen möjlighet att
organisera sin dag tillsammans med andra
och synliggöra sin vardag och sitt
arbetssökande. Genom de olika
engagemang som verksamheten driver
öppnas ofta dörrar för deltagarna att använda
och vidareutveckla sin kompetens inom olika
områden och de kan med sina kunskaper
också bidra och skapa ett mervärde inom en
rad olika områden. Att på Fontänhuset kunna
växla mellan olika aktiviteter på detta sätt har
för många varit positivt. 
Arbetsspecialisterna rekommenderar att
deltagarna är aktiva på Fontänhuset under
jobbsökartiden så att arbetsspecialisterna lär
känna deltagarna i olika dagliga situationer,
samt att deltagarna kommer in i en
strukturerad vardag. Detta för att deltagarna
ska få ett så optimalt stöd som möjligt. 

NÄTVERKSTRÄFFAR
Flera nätverksträffar under 2021 har haft ett extra fokus på
arbetslivsfrågor. Ofta bjuds externa samarbetspartners in för att bistå
med kompetens och kontakter. Under våren 2021 var alla nätverksträffar
digitala för att under hösten vara fysiska (varav några gick att närvara på
även digitalt). Det har varit uppskattat att nätverksträffarna har varit igång
under hela året. 
Under 2021 har vi bland annat fått utmana våra attityder och haft  samtal
om ångest med Malin Lantz, arbetspsykolog. Vi har också haft
uppskattade träffar med två rekryterare: ”Hur förbereder jag mig inför en
anställningsintervju?" med Malin Martinsson och ”Hur syns man i bruset?
LinkedIngenomgång & vad är headhunting” med Inger Rosenkvist
Tolsved. 
Med våra egna arbetsspecialister/handledare fördjupade vi oss i
workshops kring teman såsom ”IPS-genomgång”, ”Återhämtning”, ”Söka
och matcha, hur gör man det?”, ”Presentera dig själv, CV och intervju”, ”I
huvudet på en arbetsgivare". 
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EXAKTS FRAMTID

 

EXAKT, STÖD 
TILL ARBETE PÅ
FONTÄNHUSET

NÄTVERKANDE 
Arbetsspecialisterna samverkar med POM (psykos och
missbruksteamet på Baravägen), Psykiatrin på
Baravägen, Wemind, Lunds kommun, Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen. Arbetsspecialisterna sitter även
med i Inflytanderådet tillsammans med medlemmar på
Lunds Fontänhus på Psykiatrin på Baravägen och på
Wemind.
Arbetsspecialisterna har under året fortsatt bygga upp
nätverk med företag och organisationer i framför allt Lund
med omnejd. Rotary kommer b.la vara en viktig
samarbetspart framöver genom ett mentorsprogram som
nu kan komma på plats efter pandemin. 
Det mesta nätverkandet med externa parter har varit
digitalt under 2021 och många av de upparbetade
samverkansmötena med externa parter har under hela
2021 varit digitala. Arbetsspecialisterna har också
uppmärksammat vikten av det nära samarbetet med
Psykiatrin när deltagarna mått sämre och deltagarna fått
snabb hjälp och stöd med sitt mående. 

 
 

NYA NORMALA 

EFTER PANDEMIN 
Under hela 2021 har de flesta deltagarna haft sina
anställningsintervjuer via Zoom, i sin egen hemmiljö eller  
på Lunds Fontänhus och det har från
Folkhälsomyndigheten varit fortsatt rekommenderat
hemarbete.
Många deltagare har också arbetat helt hemifrån och
många har arbetat i  hybrid form. Flera av deltagarna har
när restriktionerna släppt under hösten 2021 fortsatt
arbeta mycket hemifrån. För flera av deltagarna har detta
arbetssätt varit gynnsamt och de har när de sökt nya
tjänster förhandlat om möjligheten att fortsatt arbeta i
hybrid form. 
Handledarna har under våren på grund av pandemin
arbetat både på plats fysiskt och hemifrån. Många
deltagarna har fortsatt uppskatta möjligheten att kunna
ses såväl digitalt som att höras per telefon eller mötas på
plats.

2021 är första verksamhetsåret som Exa(k)t inte bedrivs som
projekt utan en som en del av Lunds Fontänhus Vägar vidare
enhet. Under tre fjärdedelar av året var det två handledare
som arbetade heltid i Exakt och på slutet en handledare. Efter
projekttiden saknas fortfarande finansiering att ha två
handledare på heltid. Trycket är mycket stort. Många vill få
stöd ut i arbete, i rehabprocesser och i arbetslivsfrågor och vi
kommer ta med oss finansieringsfrågan för denna otroligt
viktiga verksamhetsdel in i 2022. 

En extern utvärdering av Fontänhusen i hela Sverige
under 2021, finansierad av Folkhälsomyndigheten, lyfter i
sina slutrekommendationer att Fontänhusen bör arbeta
aktivt med att förtydliga sin metodik, sin kompetens och sina
nätverk med fokus på ökad matchning för medlemmar mot
arbete och studier. Detta med stöd av just den typ av
modeller som Lunds Fontänhus redan integrerat, IPS och
SEd. De lyfter hur den absolut största samhällsekonomiska
potentialen ligger i att Fontänhusen kan öka andelen
medlemmar som kan ta steget till studier och arbete och att
det är av stor vikt att Fontänhusen utvecklar detta arbete
ytterligare. 
Rapporten visar att en stor andel av Fontänhusens
medlemmar befinner sig i processer där de på olika sätt rör
sig mot arbetsmarknaden och kan behöva fångas upp i ett
stöd för att få, finna och behålla arbete. Enbart 34% anger att
de inte har någon tanke alls på arbete. Vi ser i Lund goda
resultat av att arbeta med just dessa modeller inom ramen för
Fontänhus, och kommer arbeta under 2022 för att
fortsättningsvis erhålla ett tillräckligt stort stöd för att driva
detta avgörande arbete. I vår Vägar vidare-enhet är det så
många som 81% som under 2021 var ute i jobb, studier,
praktik eller arbetsträning! Detta kan jämföras med samma
siffra (som också är hög) för hela Lunds Fontänhus, där 50%
är ute i denna form av aktiviteter under året!
Fontänhusmodellen är således väldigt gynnsam för
arbetsåtergång i sin grundform men ännu mer effektiv i
kombination med den typen av modeller som vi arbetar utifrån
i Vägar vidare. En Vägar vidare-enhet på ett Fontänhus
skapar ringar på vattnet för Fontänhusets övriga enheter, 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 ett ökat antal personer får
hopp och stöd i sin återhämtningsprocess och återinträder i
studier och arbete. Lunds Fontänhus är det hus i Sverige som
årligen stöttar flest individer ut på arbetsmarknaden, vilket
indikerar hur gynnsamt detta arbetssätt är.
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UTBILDNINSGMATERIAL
TILL ARBETSGIVARE

 

Vi tror på mångfald och vet att arbetsplatser som anställer brett
också blir bättre och effektivare. Hellre än att arbeta med enbart
individuella anpassningar ser vi gärna att alla arbetsplatser strävar
efter att bli universellt utformade, då de anpassningar som ev. görs
för att förbättra för någon med t.ex. neuropsykiatrisk
funktionsvariation ofta stärker och gynnar hela arbetsplatsen. Vi
strävar därför i vårt utbildningsmaterial både efter att öka kunskapen
rörande styrkor och utmaningar avseende olika funktionsvariationer
men också om hur arbetsplatser kan bli mer gynnsamma för alla.    
Under 2021 påbörjades arbetet hos oss med att sätta ihop ett eget
utbildningsmaterial för att stötta deltagares nuvarande och framtida
arbetsgivare. Målet är att genomföra ett ökat antal utbildningar under
2022 och 2023. Under projekttiden var det Arbetsförmedlingen som
höll i mycket av den arbetsplatsnära kompetensutvecklingen kring
psykisk hälsa men vi vidareutvecklar nu eget material utifrån såväl
forskning som beprövad erfarenhet. 

Framtidens

utmaningar

behöver mångfald 

i arbetslivet! 

 

MALIN, CHEF PÅ 
OMTANKEN SKÅNE

Vad tycker du har fungerat bra?
För vår del är det en styrka i organisationen då
vi som arbetsgivare och arbetstagare arbetar
med individer med olika behov. Det har ökat
förståelsen för våra assistansanvändare när en
kollega eller en som anställd själv har speciella
behov. På de arbetsplatser individen varit öppen
ger det väldigt mycket i arbetslaget med bra
diskussioner och träning i att bemöta andras
behov.

Vilket stöd har behövts?
Fler återkopplingar och uppföljning med de
anställda som har speciella behov. Dels för den
anställdes skull men även för arbetslaget och
assistansanvändarnas skull. Jag går in mer
aktivt med en coachande och lyftande approach
vid samtliga samtal 

Vad vill du skicka med till andra  arbetsgivare? 
Vi på Omtanken i Skåne känner att detta berikar
arbetslaget, men framförallt att individen får en
chans till mening och utveckling. Det kan vara en
resurs i företaget man inte ska missa, en stjärna
som inte orkat skina eftersom en sjukdom hindrat
hen från att göra det. Med rätt förutsättningar kan
det bli fantastiskt. Är man en ledare som ser
möjligheten i alla olika individer är det en styrka
och inte en svaghet. Det krävs kanske det lilla
extra från mig som ledare. MEN, är det inte det
som är en god ledare - att se alla människors
potential och se individer utvecklas och växa? Det
är det vi vill med våra företag och då måste man
våga chansa och utmana verksamheten. Det är ett
starkt företag.
 

Malin har i sin verksamhet anställt en av våra
medlemmar ur Exakt. Vi vill här lyfta en av
alla de chefer som vågar tänka bredare i sin
rekrytering.

EXAKT, FOKUS
ARBETSGIVARE

Fontänhusets verksamheter är betydelsefulla för

mig då de ger mig ett positivt och inkluderande

socialt sammanhang, som ger stöd/förståelse och

råd/tips, och peppar motiverar mig att orka fortsätta

kämpa framåt i livet (mot mina mål, både personliga

mål & jobb/studier-mål)
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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
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 får då även vår medlemstidning,
Fontänbladet. 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, 223 50 Lund
046-120195 
info@lundsfontanhus.se
www.lundsfontanhus.se 
 www.facebook.com/LundsFontanhus

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



