Inbjudan till berörda politiker, chefstjänstemän, kommuninvånare och övriga intresserade.

Välkommen till en informationsmöte om vad ett Fontänhus
skulle bidra till i Varbergs kommun och region.
Datum och tid: torsdag den 9 maj 2019 kl. 17-18.30
Plats: Campus, C302 Hus C (Lilla Hörsalen), Otto Torells gata 16, Varberg.
1981 öppnades det första Fontänhuset i Sverige med goda resultat.
Varberg som Västkustens kreativa mittpunkt med stor tillväxt bör ha ett Fontänhus. Detta
som ett komplement till befintliga verksamheter.
För mer information läs gärna intressant studie gjord i Falun.
https://www-finsamdalarna-se.exactdn.com/wp-content/uploads/f-Fontanhusstudie.pdf
Studien berättar om fördelarna med att det finns ett Fontänhus.
Det pågår ett projekt i Sverige, finansierat av Folkhälsomyndigheten. Deltagare i ”Projektet
Fler Fontänhus” kommer att närvara på mötet och berätta om Fontänhusmodellen som
rehabiliteringsmodell för personer med psykisk ohälsa.
På mötet kommer även medlemmar från befintliga Fontänhus att berätta om sina upplevelser
och hur det påverkat deras liv och psykiska hälsa.
FAKTA:
Psykisk ohälsa är dyr och kostnadskrävande, både för individen och samhället. En
svensk rapport (Ekman, M et al, Läkartidningen, 2014) beräknar att en person med
diagnosen schizofreni kostar kommun, landsting och stat omkring 500 000 kronor per
år. För den drabbade innebär sjukdomen ofta ett svårt lidande och svår fattigdom hela
livet.
För personer med psykisk ohälsa har fontänhusmodellen visat sig vara en effektiv
rehabiliteringsmodell världen över. I en stor studie från National Institute for Mental Health i
USA går det att läsa att fontänhusens medlemmar upplever mindre stigma, bättre livskvalitet
och en större förbättring än deltagare i andra rehabiliteringsprogram.
Vad gäller rehabilitering av personer med psykisk ohälsa råder konsensus inom
forskningsvärlden: fontänhusmodellen är effektiv. Framför allt på det mänskliga planet, men
också vad gäller minskade kostnader för sjukvård, socialt stöd från kommunen samt
sjukersättning från staten. Med fontänhusens inkluderande rehabiliteringsprogram kan
personer som står långt från arbetsmarknaden hitta vägen tillbaka.
KÄLLA: HTTPS://WWW.SVERIGESFONTANHUS.SE/FONTANHUS-GOR-SKILLNAD/

Anmälan: Kontakta Anneli Davidsson via mail: fontanhusetivbg@gmail.com eller via
tel. 070 362 77 99 senast den 25 april, anmäl allergi inför dagens fika.
VÄLKOMNA!
Arbetsgruppen Varbergs Fontänhus Vänner

