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Et sted å gå for å komme  
et skritt videre

Kristin Bagstevold (til venstre) og Marta Hagen har ansvaret for 
dagens lunsj på Fontenehuset Asker.
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Mange faller ut av 
arbeidslivet fordi de 
sliter med psykiske 
helseplager. Veien 
tilbake til jobb er 
lang og krevende for 
den som må klare 
seg på egen hånd. På 
Fontenehuset Asker 
finner mange det sosiale 
arbeidsfellesskapet 
de trenger for å finne 
tilbake til arbeidslivet – 
og til troen på seg selv. 

TEKST OG FOTO: OLE ALVIK 

Det skrelles og hakkes og snakkes 
på det store og lyse kjøkkenet hos 
Fontenehuset Asker. Kristin Bagstevold 
og Marta Hagen er i full gang med å 
lage dagens lunsj som skal serveres i 
hyggelige Café Åbit. Cafeen, kjøkkenet 
og et langt arbeidsbord med en 
dobbel rekke av pc-er er selve kjernen 
i Fontenehuset, selv om «huset» ikke 
er helt dekkende. Fontenehuset holder 
til på toppen av Trekanten kjøpesenter 
i Asker sentrum og den anonyme 
teglsteinsfasaden avslører lite av den 
lune og trivelige atmosfæren som 
møter en på innsiden. 

Kristin Bagstevold er utdannet 
arkitekt, men på grunn av helsemessige 
utfordringer er det lenge siden hun 
har jobbet med dette. Når vi møter 
henne jobber hun to dager i uken hos 
NAV. Det er et overgangsarbeid i regi 
av fontenehuset. Kristin handler inn 
mat, rydder og gjør forskjellig annet 
forefallende arbeid.

– Det å jobbe er en berikelse selv om 
jeg ikke får brukt utdanningen min. 
Jeg er opptatt av god matkultur og jeg 
trives med å jobbe på kjøkkenet, sier 
hun. 

Overgangsstillingene rullerer mellom 
medlemmene. Det er fontenehuset 
som «eier» stillingen, gir opplæring 
til nyansatte og som stiller med vikar 

Et sted å gå for å komme  
et skritt videre

»
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hvis det skulle bli behov for det.  Ingen 
kan ha stillingen i mer enn ni måneder. 
Da er det en annen som overtar. Derfor 
skal det være enkle oppgaver som alle 
kan gjøre og som ikke krever for mye 
opplæring. Når hun ikke jobber på 
NAV hjelper hun til på Fontenehuset 
Asker, men i desember begynner hun 
i en ordinær jobb i bemanningsbyrået 
Gammel nok i Asker. 

– Fontenehuset er et viktig tilbud 
for meg og for mange andre. Her 
er det alltid noe som skjer og man 
får et godt nettverk og meningsfulle 
arbeidsoppgaver. Det har gitt meg mer 
selvtillit i forhold til det å gå tilbake til 
yrkeslivet, forteller hun.  

Deltar på egne premisser
Dagene på fontenehusene er 
arbeidsorienterte. En vanlig dag 
begynner klokken halv ni med kaffe 
og morgenmøte.  Dagens oppgaver 
diskuteres i plenum og medlemmene 
bestemmer selv hva de ønsker å gjøre. 
De kan for eksempel jobbe i kafeen 
eller på kjøkkenet, med renhold eller 
kontoroppgaver. Ved lunsjtid er det 
felles lunsj for dem som ønsker det 
og deretter en ny arbeidsøkt etter 
arbeidsmøtet klokken 13 og frem til 
fontenehuset stenger klokken 16. 

– Den arbeidsrettede dagen bidrar 
til å skape struktur på hverdagen, 
gir tilhørighet til et inkluderende 

miljø, bygger selvtillit og gjenskaper 
arbeidsidentitet, sier Torhild Stimo som 
er leder for Fontenehus Norge, som 
er en paraplyorganisasjon for alle de 
seksten fontenehusene i Norge.

Men det er ikke noe krav om at man 
skal delta på møtene, møte opp klokken 
8.30 eller være på fontenehuset helt 
til stengetid. Deltakelsen er frivillig og 
det er opp til den enkelte hva de vil 
delta på og når. Noen er der hele dagen 
og flere dager i uken, andre er der en 
sjelden gang. Fontenehuset er til for 
medlemmene og ikke omvendt. Rollen 
til de som jobber på Fontenehuset er å 
engasjere og motivere til arbeid, støtte 
medlemmene ut av isolasjonen og inn i 
et fellesskap. 

– Vi trenger alle å bli sett og få 
tilbakemelding på at vi duger og føle 
at vi er en del av et fellesskap for å 
ha det bra. Men mange blir mer og 
mer ensomme og isolerte når de 
har en psykisk lidelse. Da er det ikke 
nok å gå til psykolog en gang i uken. 
Fontenehuset prøver å gjenskape de 
funksjonene som arbeidslivet tilbyr. Det 
handler om å gi struktur i hverdagen. 
Det kan være krevende nok fordi man 
er sårbar når man sliter psykisk, sier 
Torhild Stimo..

Arbeid er både mål  
og metode
På fontenehusene er arbeid både mål 
og metode. Det å være en del av den 

Psykiske lidelser  
er vanligste årsak 
til uførhet
Det er 347 000 uføre i Norge. Minst 
36 prosent av disse er uføretrygdet på 
grunn av en psykisk lidelse. Det er ifølge 
NAV den vanligste årsaken til uførhet. 
Psykiske lidelser, hovedsakelig angst 
og depresjon, er også årsak til ca. 20 
prosent av det legemeldte fraværet. 
Ifølge Folkehelseinstituttet er det til 
enhver tid mellom 6 – 12 prosent av 
befolkningen som lider av depresjon. Ti 
prosent har ulike grader av angst. Minst 
30 prosent vil oppleve angst og/eller 
depresjon i løpet av livet. 

Kristin Bagstevold er 
utdannet  arkitekt, men 
av helsemessige årsaker 

har hun ikke jobbet 
med dette på flere år. 
Kristin har derfor hatt 

overgangsarbeid hos 
NAV de siste månedene. 

– Det er en praktisk 
og enkel jobb, men 

alle erfaringer i livet 
er nyttige og mine 

kreative sider får jeg 
utløp for med tegning 
og maling på fritiden. 
I desember begynner 

hun i ordinær jobb 
hos bemanningsbyrået 

Gammel Nok.
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Hva er fontenehus?
Et frivillig arbeidsfellesskap: Fontenehus er et arbeidsfellesskap 
for mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer. Det 
er åpent for alle. Medlemmene blir ikke spurt om diagnose og det 
er ikke pliktig oppmøte eller krav om at man bidrar i større grad 
enn man selv ønsker. Medlemmer og ansatte driver fontenehusene 
sammen. 

Arbeidsrettet rehabilitering: På et fontenehus er arbeid både 
metode og mål. Målet er at mennesker som blir ekskludert fra 
arbeidslivet på grunn av psykiske helseproblemer skal inkluderes i 
et helsebringende frivillig arbeidsfellesskap og at medlemmer som 
ønsker det, og som kan jobbe, skal få hjelp med utdanning og 
lønnet arbeid.

16 fontenehus i Norge
De første fontenehusene i Norge ble startet og drevet av lokale 
ildsjeler. Derfor er det litt tilfeldig hvor i landet vi finner dette 
tilbudet. Det er per i dag 14 fontenehus og det første ble startet i 
Stavanger for 20 år siden. De andre finnes i Oslo sentrum, Oslo Øst, 
Bergen, Trondheim, Tromsø, Asker, Harstad, Kongsberg, Drammen, 
Bærum, Gjøvik, Rygge og Hønefoss. Snart åpner det to nye 
fontenehus i Jessheim og Ski og da er det totalt seksten fontenehus 
i Norge. 

Det startet i USA
Den internasjonale betegnelsen for fontenehus er «Clubhouse». 
Det første klubbhuset ble etablert i New York i1948 og ble døpt 
«Fountain House New York» fordi det var en fontene i bakgården. I 
dag finnes det fontenehus på alle kontinenter. 

Torhild Stimo (t.v) er leder for Fontenehus Norge og Stine Lien er leder for fontenehuset i Asker. – Vi spør aldri etter diagnose, men felles for medlemmene våre 
er at de sliter eller har slitt med psykiske helseutfordringer. Hos oss får de mulighet til å komme seg ut av isolasjon og inn i trygge og sosiale omgivelser i en 
arbeidsrettet hverdag, forteller de.

»
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arbeidsrettede dagen sammen med 
andre på Fontenehuset bidrar til at man 
kan oppleve mestring både sosialt og i 
forhold til arbeidsoppgaver.

– Hos oss får medlemmene et sosialt 
arbeidsfellesskap og mange får den 
hjelpen de trenger for å komme i gang 
med studier eller komme ut i jobb 
igjen, forteller Stine Lien som har vært 
leder for Fontenehuset i Asker siden 
april i år. 

– Du definerer selv om du trenger 
fontenehuset. Du trenger ikke noen 
henvisning og vi spør ikke etter 
diagnose. Vi har tillit til at folk som 
kommer hit har behov for oss, sier hun. 

Men selv om målet er at 
medlemmene skal komme i jobb, 
så betyr ikke det at de må slutte på 
fontenehuset når de får jobb. Tvert 
imot kan fontenehuset være et sted 
for å finne støtte hvis man sliter i den 
nye jobben og et holdepunkt å komme 
tilbake til hvis jobben likevel ikke gikk 
så bra. 

– Hos oss er du medlem så lenge du 
selv vil. Her skal du alltid føle at du 
er velkommen. Du kan være tilknyttet 
Fontenehuset parallelt med at du er i 
jobb eller studerer, sier Lien og forteller 
om et innholdsrikt sosialt program med 
fellesmiddager, turer og  andre sosiale  
aktiviteter. 

Vil tilbake til arbeidslivet
Marta Hagen ble medlem av 
Fontenehuset i desember 2018. Hun 
har tidligere jobbet på KIWI i mange 
år, før hun tok en bachelorgrad i 
lingvistikk. På grunn av psykiske 
helseutfordringer kom hun seg ikke 
videre ut i jobb etter studiene. På 
Fontenehuset Asker har hun jobbet 
både på kontor, i resepsjonen og 
på kjøkkenet og målet er å komme 
tilbake i vanlig jobb igjen eller nye 
studier.

– På fontenehuset har jeg fått den 
støtten jeg trenger for å bygge meg 
opp igjen. Her er det rom for å være 
til stede selv om du har en dårlig dag. 
Den første tiden bidro jeg ikke med så 
fryktelig mye, men jeg hadde et sted 
jeg kunne gå og det var viktig. 

– Da jeg studerte og hadde jobb ved 
siden av studiene ble det lite tid til 
privatliv og fritidsinteresser. Her er det 

opp til hver og en hvor mye man påtar 
seg. Man kan stoppe opp og kjenne på 
om det blir for mye og noen ganger 
får jeg spørsmål om jeg ikke påtar meg 
litt for mye, forteller hun. 

En vinn vinn situasjon
Revisjonsfirmaet Stiansen & Co i Asker 
har i mange år vært revisorer for flere 
av fontenehusene. Etter at det ble åpnet 
et fontenehus i Asker har de utvidet 
samarbeidet. I to år har de hatt en 
avtale om Overgangsarbeid. Grethe 

Juvkam Hasle er revisor og partner i 
Stiansen & Co og forteller at de kun 
har hatt positive erfaringer. 

– Vi hadde behov for en 
medarbeider som kunne hjelpe til 
med kantinearbeid, innkjøp av mat, 
hente posten, rydde på møterommene 
og liknende. Vi synes at Fontenehuset 
er et fantastisk konsept og for oss er 
dette en fin mulighet til å kunne bidra, 
forteller hun.   

Det er Stiansen & Co som betaler 
lønn og har arbeidsgiveransvaret 

Marta Hagen har vært medlem av Fontenehuset Asker siden desember 2018. Hun har nylig avsluttet en 
bachelor i lingvistikk og har lang erfaring fra dagligvarehandelen. – Jeg har begynt å søke på jobber 
igjen, men her på fontenhuset har jeg fått tid til å bygge meg opp igjen i mitt eget tempo. 
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for medarbeideren, men det er 
Fontenehuset som bestemmer 
hvem som får tilbud om jobben. 
Overgangsarbeid er et tidsbegrenset 
tiltak på seks til ni måneder som 
rullerer mellom medlemmene. Når 
en person har hatt jobben i seks eller 
ni måneder er det en annen som får 
tilbud om å overta stillingen.  

– Den som ansettes må være en sosial 
og utadvendt person som kan ta imot 
kunder og andre som besøker oss. Utover 
det stiller vi ingen krav, forteller Hasle. 

De fleste på Fontenehuset står utenfor 
arbeidslivet og mange har ”huller i CV-en”. Hvilke 
tanker gjorde du deg rundt dette før dere startet 
samarbeidet med Fontenehuset?

– Hos oss var dette aldri et tema. Vi 
stolte på at de fant en som passet inn 
hos oss. 

Hva krever det av dere som arbeidsgivere?
– Det er alltid viktig å møte nye 

medarbeidere på en god måte slik 
at de trives og føler seg trygge her. 
Utover det kreves det ikke noe spesielt. 
Det er i all hovedsak Fontenehuset 

som står for overlappingen med den 
nye medarbeideren og gir nødvendig 
opplæring.  

Hva vil du si er viktig for å lykkes med en slik 
ordning?

– Det må være riktig type arbeid. Det 
skal være oppgaver som folk flest kan 
mestre uten for mye forkunnskaper. 
Men jeg vil tro at alle større bedrifter 
har slike stillinger og jeg vil anbefale 
dem å ta kontakt med Fontenehuset 
hvis de har behov for en ny 
medarbeider. Som arbeidsgiver kan du 

Fontenehuset i Asker har i samarbeid 
med Arne Holte, som er psykolog og 
professor i helsepsykologi, utarbeidet 
det de har kalt for De syv psykiske 
helserettighetene. Bidrar man som 
person eller organisasjon til de syv 
helserettighetene, da bidrar man også 
til bedre psykisk helse i samfunnet. 

Identitet og selvrespekt: Følelsen av 
at du er noen og at du er noe verdt. 

Mening i livet: Følelsen av at du er 
en del av noe som er større enn deg 
selv, at det er noen som trenger deg. 

Mestring: Følelsen av at du duger til 
noe, at det er et eller annet du får til. 

Tilhørighet: Følelsen av at du hører til 
noen, at du hører hjemme et sted. 

Trygghet: Følelsen av at du kan 
tenke, føle og utfolde deg uten å 
være redd. Kanskje ikke alltid, men 
som oftest. 

Deltakelse og involvering: Følelsen 
av at det faktisk spiller en rolle for 
noen andre hva du gjør eller ikke gjør. 

Fellesskap: Følelsen av at du har 
noen som du kan dele tanker, følelser 
og erfaringer med, noen som kjenner 
deg, som bryr seg om deg og du vet 
at vil passe på deg når det trengs. Du 
er ikke alene. 

De syv psykiske 
helserettighetene

Grethe Juvkam Hasle (t.v) er partner hos revisjonsfirmaet Stiansen & Co. – Vi har kun hatt positive 
erfaringer med å bruke Fontenhuset og anbefaler andre arbeidsgiver å gjøre det samme, sier hun. Her i 
samtale med Stine Lien fra Fontenehuset Asker.

Arbeidsplassene hos fontenehuset brukes til jobbsøking, kontorarbeid eller andre oppgaver. Mange får 
den hjelpen de trenger for å komme i gang med å søke på jobb eller studier. Marius Nord Melås er en av 
medarbeiderne på Fontenehuset Asker. 
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hjelpe mennesker til å oppleve mestring 
og komme tilbake i jobb. Fontenehuset 
stiller også med vikar hvis det er behov 
for det. Slik jeg ser det er dette en vinn 
vinn situasjon for alle parter, sier Grethe 
Juvkam Hasle.

Et godt tilbud
Maj-Bente Staurset (55) jobbet i 
kantinen hos Stiansen & co fra oktober 
2018 og frem til midten av juni i år. 
Hun er sykepleier og bor sammen 
med familien i Asker. I 2005 fikk hun 
hjernesvulst og som følge av det er 
hun blant annet blitt lam i den ene 
armen. Hun kan ikke lenger jobbe 
som sykepleier, men selv om hun er 
uføretrygdet ønsker hun å jobbe i den 
grad hun kan. 

– En jobb gir lønn og et fast 
program for uken. Det gir et skille 
mellom hverdager og helg og dessuten 
synes jeg at det er veldig hyggelig å 
snakke med folk og omgås sosialt, 
oppsummerer Maj Bente Staurset når 

vi spør henne om hva en jobb betyr 
for henne. 

Hun var en av de første som ble 
medlem av Fontenehuset i Asker da de 
åpnet der. 

– Først leste jeg om det i avisen og 
syntes at det virket interessant. Så traff 
jeg tilfeldigvis en som jobbet der og ble 
invitert til å komme på en omvisning. 
Det endte med at jeg ble værende hele 
dagen og i perioder har jeg vært mye 
på Fontenehuset. Det har betydd veldig 
mye for meg. Er man borte en dag så 
blir man savnet. Det er nesten som å ha 
en ekstra familie og det sosiale aspektet 
er veldig viktig, forteller hun. 

Fontenehuset tar ansvaret
Hvordan avgjør dere hvem som får tilbudet om en 
ledig jobb? Er det den som passer best til jobben 
eller den som har mest behov for den eller den som 
er mest motivert? 

– Alle stillingene lyses ut internt 
på Fontenehuset slik at alle som er 
interessert kan melde seg. Så er det en 

liten gruppe bestående av medlemmer 
og medarbeidere som avgjør hvem 
som får jobben. Vi legger vekt både 
på den potensielle helsegevinsten, 
motivasjonen og om man passer til 
jobben. Til slutt er det jeg som daglig 
leder som tar avgjørelsen, sier Stine 
Lien. 

Hva hvis arbeidsforholdet ikke fungerer. 
Hvem er det da som har ansvaret for å avslutte 
arbeidsforholdet og ta den vanskelige samtalen med 
medarbeideren?

– Det er en måneds oppsigelse, 
men vi finner en løsning hvis det ikke 
fungerer og vi skaffer vikar hvis det er 
behov for det, sier Stine Lien. 

Ønsker samarbeid med flere 
arbeidsgivere
Er det stor interesse fra arbeidsgivernes side for å 
samarbeide med fontenehus i Norge? 

– Min erfaring er at når vi får avtaler 
om Overgangsarbeid med noen 
arbeidsgivere, så er det enklere å få 
flere. Jo mer vi har holdt på å bygge 

Maj Bente Staurset er sykepleier men ble ufør etter en hjernesvulst.  
– Fontenehuset Asker har nesten vært som en ekstra familie for meg, sier hun. 

Stine Lien er daglig leder for Fontenehuset Asker. – Målet vårt er at 
medlemmene skal komme ut i ordinært arbeid eller studier. Vi støtter 
medlemmene før under og etter at de er kommet ut i studier eller jobb. Man 
kan være medlem hos oss så lenge man vil.
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nettverket, jo enklere blir det. Og vi er 
opptatt av å bygge trygge arbeidsgivere 
også. Det vil si at de skal bli trygge på 
samarbeidet med fontenehusene og de 
som kommer fra et fontenehus. Veldig 
ofte handler det om usikkerhet fra alle 
parter, sier Torhild Stimo.  

– Vi er veldig interessert i å komme 

i kontakt med flere arbeidsgivere. Vi 
kan både bidra med arbeidskraft og 
med kunnskap om psykisk sykdom. 
Og jobber man med HR så vil man 
jo oppleve at ansatte sliter. Og da kan 
vi bistå med mye kompetanse på det 
området, sier Stimo. 

Arbeidsrettede tiltak  
ved fontenehusene
Overgangsarbeid (OA)
Overgangsarbeid er Fontenehusets egen modell, hvor medlemmene 
kan prøve seg ut i en deltidsjobb hos en arbeidsgiver i en periode 
fra 6-9 måneder. Stillingen rullerer mellom medlemmene og derfor 
er det ingen som får stillingen fast. Jobben skal være enkel med 
oppgaver som de fleste kan løse. Fontenehuset står for rekruttering 
og opplæring og tilbyr tett oppfølging både av ansatte og 
arbeidsgivere. Hvis medarbeideren fra fontenehuset blir syk, stiller 
fontenehuset med vikar. 

Jobbstøtte og arbeidsinkludering
Å støtte medlemmer til vanlig jobb og studier er en prioritert oppgave 
for fontenehusene. Det arrangeres jobbklubb for medlemmer som 
ønsker hjelp med CV, trening på intervjusituasjon og aktiv jobbsøking 
og jobbmiddager for arbeidsgivere i nærområdet. Jobbmiddagene 
skal skape kontakt mellom medlemmer på jobbsøk og arbeidsgivere.

En arbeidsrettet hverdag 
Den arbeidsrettede dagen er fontenehusenes grunnleggende verktøy. 
Ansatte og medlemmer har felles ansvar for at nødvendige oppgaver 
tilknyttet drift av fontenehusene løses på en god måte. Det gjelder for 
eksempel arbeid på kjøkkenet, resepsjon, kontorarbeid og renhold. 

Samarbeid med NAV
Noen av fontenehusene har samarbeidsavtaler med NAV om et tiltak 
som heter Arbeidsforberedende trening AFT. Det er et program for 
mennesker som trenger litt ekstra bistand for å skaffe seg en jobb. 

medaljen.no

Har du en medarbeider 
som fortjener heder?

30 ÅR HOS SAMME ARBEIDSGIVER 

– et kvalitetsbevis
MEDALJEN FOR LANG OG TRO TJENESTE

Fontenehuset Asker holder til på toppen av 
Trekanten kjøpesenter i Asker sentrum.

– Hos oss er det likeverdige relasjoner mellom ansatte og medlemmer. 
Det er medlemmene som selv eier prosessen. Det gir eierskap, stolthet og 
selvtillit og det er nøkkelen for å lykkes, sier Torhild Stimo som er daglig 
leder i Fontenehus Norge.


