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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 09.05.2017 

Sted: Quality Hotel Strand 

Frammøte: 12 medlemmer og gjestene Linda Ljungquist, Stig Ottosson, Lise Sandberg 

Møtetema: Fontenehus på Gjøvik 

Fødselsdag: Ole-Jørgen Brandli 

3-minutter: V/Tore Wien. Han har hatt oppdrag for Røde Kors i det østlige Latvia, og fortalte om 

tilstanden der, som er preget av dyp fattigdom, skyhøy arbeidsløshet, og om etniske russeres 

(40% av befolkningen) rettsløse og håpløse situasjon. 

Fontenehus på Gjøvik 

Kirsti Østhagen og Liv Thorsen fortalte om hva som ligger i begrepet, og om opprettelsen av 

fontenehus på Gjøvik. 

Fontenehus er et lavterskeltilbud for mennesker med lettere psykiske plager. Det gir ikke 

behandling eller terapi. Man blir ikke henvist dit av helsevesenet, men oppsøker stedet på egen 

hånd. Både de ansatte og de som oppsøker stedet kalles medlemmer. Begrepene pasient eller 

klient brukes ikke.   

Tanken med fontenehusene er denne: Om man ikke er fullt ut arbeidsfør, besitter man likevel 

en restarbeidsevne, og ved å få lagt til rette for at man kan bruke den på en meningsfull måte i 

et fellesskap, får man et bedre liv. Troen på egne muligheter, selvtillit og motivasjon øker.      

Man får også sosial kontakt med andre, og en tilhørighet til noe. Dette er betydningsfullt, da 

medlemmene gjerne er ensomme sjeler.  

Alle kan bidra med noe, selv om man ikke utsettes for harde ansvarskrav. For noen blir 

medlemskapet en episode, for andre kanskje et livslangt forhold. For noen, kanskje ikke så 

mange, er det et springbrett til det ordinære arbeidslivet. 

Man har også fritidsprogram for ferier, søndager, høytider. Det siste er viktig, da 

ensomhetsfølelse gjerne er på det mest intense da. Og det gis støtte til bolig, ordning av den 

personlige økonomien og oppfølging av eventuell utdannelse og behandling. 

 



Det første av disse husene (Fontenehus er en norsk betegnelse) ble dannet i New York i 1948 av 

mennesker som hadde gått inn og ut av vanlige sykehus. Med tiden har idéen spredt seg, og det 

finnes 330 slike hus rundt omkring, (sannsynligvis i den vestlige verden).  I Norge er det 12 

fontenehus inkludert det som kommer på Gjøvik. Husene drives etter 37 retningslinjer, og det 

tar fire år å bli akkreditert. 

Husene har en ekstremt flat struktur. De fast ansatte og de andre medlemmene utfører de 

samme arbeidsoppgavene. Dersom en uteblir en dag, må en annen ta jobben. Hver morgen og 

ved lunsjtid er det fellessamling med gjennomgang av status og oppgaver. 

Fontenehusene må ha god kontakt med NAV og arbeidslivet for å kunne skaffe passende jobber.   

Gjøvik kommune har i dag et lavterskeltilbud for mennesker med psykiske plager. Dette blir 

avviklet i 2018.  

Sanitetsforeningen driver Kløverhotellet i en avtale med Sykehuset Innlandet. Denne ordningen 

står også for fall. Noen fikk idéen til å kombinere disse to og la dem gjenoppstå som et 

fontenehus.  

Starten fullfinansierer fontenehusene det første året, deretter blir det et spleiselag på 50/50 

mellom stat og kommune. Ketil Kjenseth (V) har for øvrig fått til en mangedobling av midlene til 

fontenehus over statsbudsjettet. 

Dersom alt går etter planen, er et fontenehus i gang på Gjøvik i mars 2018. 

 

Ref. Ola Rongen 

 


