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• Presentere resultater i 2019 

• Presentere arbeid i 2020 så langt

• Grunnlag for ny Partnerskapsavtale

Hensikt med innlegget
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Fakta

• Internasjonal rehabiliteringsmodell

• Ca. 350 fontenehus verden over, 20 i Norge i 
2020

• FHD er akkreditert internasjonalt

• Supplement til de offentlige tjenestene som 
finansieres av Drammen kommune og 
Helsedirektoratet

• 317 medlemmer pr 07.09.2020
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• Arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt 
psykiske helseutfordringer

• Et rehabiliteringssted

• Et gratis lavterskeltilbud: det trengs ikke henvisning.

Målgruppe:

• I hovedsak 18+, men åpner for elever i videregående skole

• Uavhengig av diagnose og bakgrunn

• Nye Drammen kommune

Hva er Fontenehuset?
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Målsetting: Rehabilitering til et aktivt liv - en 

kilde til vekst

• Recovery

• Øke livskvalitet

• Hverdagsmestring

• Bistå medlemmer ut i arbeid og studier

• Redusere behov for nye tjenester og 

forebygge reinnleggelser

• Økt tilknytning til nærmiljøet og samfunnet Fontenehusmodellen
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Arbeid og psykisk helse -empiri 
(June Lystad, UiO)

Bell, 2001; Haro, 2011; Nygren, 2011; Mueser, 1997; Nordt, 
2007; Bevan, 2013 

Arbeid er forbundet med:

• Nedgang i symptomer 

• Bedre håndtering av økonomi, NAV, 
transport etc. 

• Redusert alkohol- og rusinntak 

• Færre re-innleggelser og kortere liggetid ved 
re-innleggelse 

• Bedre oppfølging av behandlingstiltak 
/medisiner

• Redusert angst   

• Bedre økonomi 

• Forbedret subjektiv og objektiv livskvalitet 



To milepeler i 2018

• Partnerskapsavtale med Drammen kommune 
med hovedmålet å styrke arbeidsrettede tiltak

• Internasjonal akkreditering, en viktig 
kvalitetsstempel



Gode resultater  i 2019

Motvirke utenforskap

• Rekruttering: 97 nye medlemmer i 2019 (47 nye i 2020 så langt). 

• Gode tilbakemeldinger fra DPS

• Arbeid:

- 23 medlemmer fikk lønnet arbeid (Hdir benchmark 2)

- 8 medlemmer fikk arbeidspraksis

- 3 medlemmer gikk i studie/utdanning

- 2 OA nye plasser

- Satt i gang treårig prosjekt «Arbeid gir helse»

• Hverdagsmestring (sparing for kommunen)

89%   Min deltagelse på Fontenehuset påvirker helsen min

på en positiv måte

59%   Bruk av Fontenehuset har redusert mitt behov for

ulike helsetjenester

54%   Bruk av Fontenehuset har minsket behovet for

innleggelse/akutthjelp det siste året



1. Deltakelse i den arbeidsdagen på FHD

2. Delta i Jobbklubb

3. Søke overgangsarbeid (OA) eller annet 
ordinært arbeid 

Arbeid gir helse
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Målbare resultater

• Kvartalsrapporter (antall medlemmer, antall 
aktive, daglig oppmøte, antall i arbeid og praksis, 
studier)

• Årlig arbeids og studieundersøkelse

• Årlig trivselsundersøkelse

• Handlingsplan 2019-2023: 5 mål, tiltak, 
måleindikatorer

• Helsedirektoratets benchmark/krav

• Internasjonal akkreditering  (CPQ, kvalitativ og 
kvantitativ analyse)



Fontenehuset i koronaperioden
Trimmen i parken

Verdien av å ha en fleksibel organisasjon 
som omstiller seg lett!

• 16.mars: huset stengt for gruppeaktivitet, men 
tilgjengelig for 1 til 1 bistand, miljøarbeid, online 
virksomhet, reach out

• Fra påsken: gruppeaktiviteter ute 4 dager i uka+ 
online-møter og oppgaver hjemme 

• 18.mai: huset ble gjenåpnet, vanlig drift

• Svært mye ekstraarbeid for ansatte utover 
arbeidstid (ettermiddager og helger)

• Krisetider styrker samarbeidet (kommunen, DPS…)



Vår ambisjon:
Bidra til å redusere disse tallene i Drammen

• Blant personer under 40 som mottar uføretrygd, 
skyldes 58 % psykiske lidelser 

• Norge har den høyeste arbeidsledigheten og 
sykefraværet blant personer med psykiske 
lidelser i OECD landene

• Psykiske lidelser i Norge koster om lag 185 mrd
NOK (kun 13 % er behandlingskostnader) En stor 
andel skyldes manglende arbeidslivsdeltakelse 
og tidlig uførepensjon.

(June Lystad, UiO)



Hvorfor forlenge Partnerskapsavtalen?

• Viktig supplement til kommunale tjenester

• Hverdagsmestring

• Motvirke utenforskap

• Gevinst for den enkelte og  samfunnet 

• Verdien av små organisasjoner i krisetider 
(pandemien er ikke over!)

• Fontenehusmodellen er i tråd med: 

- Innovasjonsstrategi - rus og psykiske

helsetjenester og  

- Veivalg Nye Drammen (frivillighet, folkehelse,

oppvekst).
Hvorfor  forlenge partnerskapsavtalen?



Hvordan  ivaretar  vi  vekst?

• Stor økning i antall medlemmer

• Tilskudd på 2,3 mill, 160 medlemmer pr 20.04.2018 (da 
partnerskapsavtalen ble inngått) 

• Størrelse på lokaler

• Hva anbefales?



Tusen takk for oppmerksomheten!

Besøk nettsiden vår:

http://fontenehuset-drammen.no

http://fontenehuset-drammen.no/

