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Alt lå til rette for vår første tur med bilen. Den gikk til  

fantastiske Ringkollen og aktivitetsdag med Fossen Friluft.  

Tusen takk til alle som har bidratt til denne fantastiske 

gaven! Vi er svært heldige! Heia lokal forankring!  

 

ENDELIG EGEN BIL! 

Nå kan vi bistå våre medlemmer med flytting,  

ved anskaffelse av større møbler og hvitevarer, utvide fritidsprogrammet 

vårt, dra på flere helsebringende turer, handleturer lokalt/utenlands, lokale 

grasrotaksjoner, besøk til arbeidsplasser/studiesteder og andre Fontenehus. 

Det begynte som initiativ fra den lokale  bilforhandleren Jarle Banggren som ikke forsto 
hvorfor vi ikke hadde egen bil. Dette ble fulgt opp med «Spleis» av tidligere nestleder Hege 
Hammer. Det ble laget kreative videoer, plakater og kampanjer som førte til at givergleden 
blomstret i lokalmiljøet. 

Fredag 15.oktober ble vår splitter nye Toyota Proace 

Electric hentet hos Toyota Hønefoss. Med god hjelp 

fra Focus Print fikk vi logoen vår både foran, bak og på 

begge sider. Denne bilen vil synes meget godt i bybil-

det!  Tusen takk til Tronrud Eiendom som har skaffet 

oss parkeringsplass med lader under tak!!  
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Ørjan fikk kjennskap til fontenehuset via FAKT teamet på Ringerike. Nå har han 50 % fast jobb som servicemedar-
beider. Ørjan jobber tre skift og trives med det. Han er klar på at fontenehuset virker! For Ørjan har fontenehuset 
vært med å øke egen selvtillit og gitt han en god følelse av å være en del av et felleskap.   
Ørjan påpeker at den arbeidsrettede dagen ga han den nødvendige strukturen i livet slik at han torde å gå ut på 
jobbmarkedet. Han sier at strukturen også gjorde han i stand til å se framover.  
 
Ørjan understreker at han har blitt glad i fontenehuset, fått tilbake sitt gode humør og blitt mer tilpasningsdyktig. 
Ørjan har klart å endre livsstil. Han spiser sunnere og har et liv som gir næring til både kropp og sjel.  
Han avslutter med å si at fontenehuset har ført han dit han er i dag.   

Fontenehus virker! 

Line fikk vite om fontenehuset på en stand vi hadde. 
Line jobber 30% som medarbeider i nettbutikk.  
Jobben fikk hun via NAV. Hun er engasjert for tre måneder ad 
gangen og har allerede fått fornyet engasjementet med tre måne-
der.  Line jobber fire dager i uken og har også mulighet for å ha  
hjemmekontor. Hun trives veldig godt og kan tenke seg å bli i den-
ne jobben fremover.  
Fontenehuset har vært med på å hjelpe hennes sosiale angst. Line 
sier også at strukturen på fontenehuset har vært viktig for henne i 
det å søke jobb og å mestre sine oppgaver på 
jobben. Line er aktivt med i gruppen «Unge voksne»  
 
Hun sier at fontenehuset sitt felleskap føles som en familie. Er det 
en tung dag er det godt å komme på huset og kjenne på det at hun 
ikke er alene. Hun har lært seg å jobbe mot et konkret mål, noe 
hun mener er nødvendig for å mestre hverdagen. Line sier at hun 
har blitt en bedre utgave av seg selv og anbefaler gjerne fontene-
huset til andre som trenger et trygt og inkluderende felleskap med 
en god struktur. 

Vi har flere dyktige medlemmer som har kommet i jobb.  
Her ønsker vi å presentere tre av dem. De snakker godt om den innvirkningen fontenehuset  
har hatt i forbindelse med jobben. 

«Jeg er stolt over å tjene  
mine egne penger  

og ikke være 100% «Naver» 
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Aktivitet 2020 
 

• Antall registrerte medlemmer 251 
 

• Antall unike/aktive medlemmer 139 
 

• Antall medlemmer i gjennomsnitt pr dag: 14,7  
(snitt januar, februar før nedstenging: 22,4). 
 

 6 ulike medlemmer har jobbet i overgangsarbeid i 2020. 
 

 Andel av medlemmene som er i ordinært lønnet arbeid: 25 %  
(63 stk. av 251 medlemmer har vært i ordinært arbeid i 2020)  
 

 Andel som er kommet i ordinært lønnet arbeid det siste året: 68% 

 (10 stk av 63 som er i ordinært arbeid har kommet ut i arbeid i 2020). 

 
•  Andel av medlemmene som er under utdanning:  
 4,4 % (11 stk. av 251 medlemmer har vært i studier i 2020) 

 

Fontenehus virker! 
Mahdis er fra Iran og har vært i Norge sammen med mannen sin i fire 
år. Hun oppsøkte fontenehuset på eget initiativ. Hun har en master i 
matvitenskap fra Iran. Mahdis er logistikkmedarbeider i 100% fast 
stilling.  Hun kan søke om permanent opphold om seks måneder, noe 
mannen allerede har. Mahdis forteller at fontenehuset hjalp henne i 
den vanskelige tiden før hun fikk jobb. Hadde hun ikke fått den, måtte 
hun reist tilbake til Iran, mens  mannen fortsatt ville bo i Norge.  
 
Hun var mye trist før hun begynte på fontenehuset. Men her fikk hun 
et miljø å være i som ga inspirasjon til å lære mer norsk, å bli selvsten-
dig i et fremmed land og støtte til å søke jobber. Mahdis sier at felles-
kapet på fontenehuset og den arbeidsrettede dagen har vært veldig 
viktig for henne. Det har gitt henne struktur i hverdagen, tilhørighet i 
et felleskap, trygghet og selvrespekt. 
 
Jobben fikk hun via oppslag på fontenehuset. Mahdis begynte først i 
et seksmåneders engasjement via Manpower, før hun fikk fast jobb.  
Hun trives godt, det er mange gode kolleger og ryddige arbeidsfor-
hold. Hennes langsiktige mål er å finne en jobb innenfor eget fagfelt. 
Hun anbefaler fontenehuset for andre som er i samme situasjon som 
henne.    



6 

 

 

 
 

 FAKTA OM SATEBA 
• SATEBA er et multinasjonalt selskap med  fabrikker i ti europeiske land. Hovedkvarteret ligger i Paris.    
• Hovedprodukt er jernbanesviller i betong.   
• Konsernet har som et punkt i sin policy å tilby jobber for de som trenger arbeidstrening.  
• Lokalt ligger fabrikken på Hensmoen.  
• SATEBA har 83 ansatte.  
• På Hensmoen omsetter de for 300 millioner i inneværende år.   
• Fontenehuset har to overgangsarbeidsplasser (OA) på Hønefossfabrikken,  

en i kantinen og en i produksjonen. Plassene er fordelt på fire medlemmer.  
• Selskapet har vært en del av integrert arbeidsliv (IA) siden 2008. 

Vi besøkte HR/HMS ansvarlig Lena Rokstad, sammen med vårt medlem Marlene Larsen Engelund, for å snakke om 
selskapets motivasjon og erfaringer med  å ta inn medlemmer i overgangsarbeidsplasser (se faktaboks). 
 
Lena forteller at SATEBA har kjent til fontenehuset i mange år og mener at fontenehuset har et tilbud som er både 
viktig og riktig.  Hun sier at de lokalt har valgt OA fra fontenehuset som en av rekrutteringsbasene for sine arbeids-
treningsjobber. Lars Petter Lund, daglig leder, engasjerer seg personlig i denne aktiviteten.  
Konsernledelsen forespør også alle fabrikkene i SATEBA  om arbeidstreningsplasser. 
 
SATEBA har fokus på det psykososiale miljøet, sier Lena. Hun påpeker at jobbmestring er viktig for å ha en god 
psykisk helse.  Selskapet har et aktivt arbeid når det gjelder at ansatte skal synes. Som et av tiltakene har alle an-
satte navnet sitt på hjelmene, forteller Lena. Hun påpeker at OA «folket» er likeverdige kolleger i selskapet. Dette 
fremmes for eksempel ved at de som er på OA har samme grunnlønn som øvrige ansatte. De har også tilbud om å 
være med på alle sosiale arrangementer bedriften har.   
 
SATEBA har gode erfaringer med de som er på OA arbeid og anbefaler andre bedrifter å komme med lignende 
 tilbud for eventuelt å rekruttere ansatte, sier Lena.  

OVERGANGSARBEID HOS SATEBA 

Lena Rokstad og Marlene Larsen Engelund 
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Fakta om overgangsarbeid  
• Overgangsarbeid (OA) er fontenehusenes unike verktøy for medlemmer som vil prøve seg i arbeidslivet.  
• OA er 6 til 9 måneders tarifflønnet deltidsarbeid.  
• Arbeidstilbudet er fremforhandlet av arbeidsgiver og fontenehuset.  
• Jobben er enkel med oppgaver de fleste kan mestre.  
• OA er ikke drømmejobben, men en ny inngang til arbeidslivet.  
• Fontenehuset står for rekruttering og opplæring. 
• Fontenehuset stiller også med vikar når det trengs.  
Kilde: Fontenehus Norge nov 21 

NYE OVERGANGSABEIDSPLASSER! 
 

Vi er en gruppe, ledet av Sten Magnus fra styret, som har satt i gang arbeid med å finne flere  
overgangsarbeidsplasser (OA). Fontenehusene jobber etter 37 standarder og nr. 22 omhandler OA.  
Gruppen har tatt for seg mange bedrifter som er mulige kandidater og som oppfyller standard nr. 22. 
Vi møtes annenhver fredag.  
Målet er å skaffe minimum tre nye plasser. Sten har allerede begynt samtaler med aktuelle bedrifter.  
Gruppen søker samarbeidspartnere som kan stille med et bredt 
spekter av jobbmuligheter.  
Foruten Sten, er Caroline, Henrik og Helge med i arbeidet.  
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Aklangen  
Aklangen er et flott turområde som gir muligheter for bading, turer og nærhet til marka.  
Vi gikk på tur mot Lerbergsetra i herlig sommervarme.  
Noen spilte kubb i et svært utfordrende terreng og noen badet.  
Denne turen ga oss gode samtaler, brunfarge (noen solbrente) og vi ble bedre kjent. 
 
Kistefos  
Kistefos er en skulpturpark, kombinert med et industrimuseum og det verdenskjente galleriet «The 
Twist».  
Vi hadde en fin tur med mange fine inntrykk. Vi så mye av det parken har å by på og koste oss med godt 
vær og god mat.  
 
Schjongslunden 
Vi brukte nærmiljøet og hadde en fin tur til Schjongslunden. 
Noen spilte volleyball. Vi solte oss. Noen leste bok.  
Noen drakk kaffe. Vi hadde en tur med godt vær og god stemning. 
 

Sommerturer 2021 

Fra St.hans Aften har vi åtte sommerturer. De er en del av fritidsprogrammet vårt.   
Vi reiser som regel i Ringeriksregionen, men i år var det økonomi til besøk til Oscarsborg. Vikersundbakken 
og Roseslottet i Oslo. Disse turene hadde nok ikke blitt noe av uten støtten Ringerike Kommune og Statsfor-

valteren bidro med. Tusen takk for det! 
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Kleivstua 
Vi brukte gapahuken som base for turen. Vi gikk tur til Kongens utsikt. Alle ble med opp.  

Der fikk vi oppleve en herlig utsikt. Vi grillet burgere, og hadde ordnet med salat før vi dro.  

Det var strålende vær og vi storkoste oss sammen.  

Hyggelig å se samholdet vi har på tur og alle gode samtalene som blir samlet rundt lunsjen. 

Oscarsborg  
Her ble vi tatt med på guidet tur rundt og inni festningen. Vi lærte om historien til festningen og  
senkningen av det tyske krigsskipet Blücher. Gøy å kjøre ferje over til festningen. Kjøreturen tok 1t og 30 
min, og det var god stemning i bilene. Det regnet mye av turen, men det stoppet ikke oss! Humøret var 
på topp. 
 
Vikersund 
Først tok vi turen opp alle de 1078 trinnene i Vikersundbakken. ALLE fullførte!! Og så var det fortjent 
lunsj og avslapping i Vikersund ved det flotte bryggeanlegget mot elva. Noen badet, noen slappet av i 
gresset og andre spilte sandvolleyball. Takk til Modum frivilligsentral for lån av ball og en hyggelig prat.  
 
Oslo og Roseslottet ved Frognerseteren.  
Roseslottet 2020 er en kunstinstallasjon og et pedagogisk prosjekt som har til formål å fortelle historien 
om okkupasjonen av Norge 9.april 1940 og om de grunnleggende prinsippene for demokrati, rettsstat og 
humanisme som da ble satt ut av kraft. En fantastisk og viktig utstilling.  
 
Etter noen timer tok vi turen ned til Holmenkollen anlegget og så på de som våget seg utfor med ZIP-line.   
Det var flere av oss som hadde lyst, men det ble ikke denne gangen. Men noen av oss gikk opp trappene 
ved unnarennet og fikk seg litt trim. 



10 

 

 

Mandag: Fontenehuset Gjøvik 
Her fikk vi lære om det nye huset de har fått.  
Gratulerer med et fantastisk kjøkken. Vi snakket 
om OA-plasser og unge voksne. Tusen takk for  
strålende vegetarlasagne til lunsj. Gøy å se hvordan 
de ordnet det med kartet som henger i kantinen.  

Vi gleder oss til å se dere igjen. 
 
Tirsdag: Fontenehuset Bærum. 
Vi snakket om hvordan de løste lunsjen for de med 
allergier. Det ble også delt ideer om kafèdrift.  
Gøy var det også å høre hvilke planer de har for 
huset framover. Inspirerende å se koppene som 
hang så fint i kantinen.  

Vi gleder oss til gode samtaler og en kopp kaffe 
neste gang vi kommer på besøk. 
 
 

Torsdag: Fontenehuset Fredrikstad. 
Godt å se hvordan rutiner de har på kjøkkenet.  
Vi diskuterte også her hvilken oversikt de har med-
lemmer med matallergi.  
Kult at de har eget band på huset.  
Vi gleder oss til båttur neste gang! 
 
 
Fredag: Fontenehuset Asker. 
Vi snakket om hvordan de løser mulig medlemmer/
medlemmer prosessen. Det var gøy å se hvor 
mange som kom til lunsj. Flott å se hvordan de har 
det på huset sitt. Håper vi ses om ikke så altfor 
lenge.  

Det var også veldig hyggelig å få treffe daglig leder 
fra Fontenehuset Arendal igjen.  
Med så mange flotte besøk har vi blitt inspirert og 
motivert i vårt arbeid. Det var fint å se at vi også 
kunne dele våre erfaringer med de andre husene. 
Tusen takk for alle som har bidratt til en innholdsrik 
og morsom uke. 
 
Den største takken går til AVIS Hønefoss.  
De lånte oss bil hele uken.  
Strålende service og takker for tilliten!  
Uten dere hadde ikke dette vært mulig. 
  

 

Mens vi ventet på egen bil, sponset Avis Hønefoss oss med en 9 seter i 5 dager. Planen var å besøke et 
Fontenehus på Østlandet hver dag og det klarte vi nesten. Onsdagen gikk ikke regnstykket opp.  
Det ble besøk på Gjøvik, Bærum, Asker og Fredrikstad. Alle steder ble vi møtt av hyggelige  
og interesserte kollegaer. Nyttige erfaringer og ideer ble delt på kryss og tvers. 

FONTENEHUSET HØNEFOSS PÅ TURNE! 

https://www.facebook.com/fontenehusetgjovik/?__cft__%5b0%5d=AZVDl-FEkxxztJ8nXSgFCs6PXN5bbF5OxtFGO_OFYVr0edYq82G5lknzCF9t_ItzL0vsit_HdwI0K0tEFEa62is8A8YfM6NJPRkgf4WrCz8B2JvQhwptc6Y3VW6TqoaFiKo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fontenehusetbaerum/?__cft__%5b0%5d=AZVDl-FEkxxztJ8nXSgFCs6PXN5bbF5OxtFGO_OFYVr0edYq82G5lknzCF9t_ItzL0vsit_HdwI0K0tEFEa62is8A8YfM6NJPRkgf4WrCz8B2JvQhwptc6Y3VW6TqoaFiKo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fontenehusetfredrikstad/?__cft__%5b0%5d=AZVDl-FEkxxztJ8nXSgFCs6PXN5bbF5OxtFGO_OFYVr0edYq82G5lknzCF9t_ItzL0vsit_HdwI0K0tEFEa62is8A8YfM6NJPRkgf4WrCz8B2JvQhwptc6Y3VW6TqoaFiKo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fontenehusetasker/?__cft__%5b0%5d=AZVDl-FEkxxztJ8nXSgFCs6PXN5bbF5OxtFGO_OFYVr0edYq82G5lknzCF9t_ItzL0vsit_HdwI0K0tEFEa62is8A8YfM6NJPRkgf4WrCz8B2JvQhwptc6Y3VW6TqoaFiKo&__tn__=kK-R
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Fontenehuset Hønefoss 

St.Olavsgate 5 

3510 Hønefoss 

 

 

              Arendal 19.08.21 

 

Fra Christian, Frida, Marlene, Helge, Stian K. og Olav 

 

 

 

 

Arendalsuka er en norsk politisk festival som arrangeres hver sommer og ble etablert i 2012.  

Det var første gang Fontenehuset Hønefoss skulle nedover til Arendal. Vi stilte med 2 team.  

Totalt var det medlemmer og medarbeidere fra 6 Fontenehus og Fontenehus Norge.  

 

De to og en halv første dagene var det rikspolitikere hvor enn du så.  

Det var veldig hyggelig at så mange av dem tok turen innom Fontenehusenes stand.  

 

Dag to var det vår tur til å ha folk på stand. Først Frida og Marlene, så Stian K. og Helge.  

Alle gjorde en fantastisk jobb med å fortelle om sine egne opplevelser og hva Fontenehuset betyr for dem.  

De var fantastiske ambassadører og rekrutterte nye medlemmer, formidlet sin historie og gjorde mennesker  

bevisst på hva Fontenehuset er. De fikk god støtte av Christian og Olav.  

 

Fontenehus Norge hadde sitt arrangement i sentrum av Arendal.  

Tema for arrangementet, som var en samtale med deltagerne i panelet, var: «Gode liv, ikke bare behandling» 

 

Deltagerne i samtalen var; 

Geir Lippestad (Partiet Sentrum)  

Tora Moflat (Arbeiderpartiet) 

Ellen Ånestad Moen (Teamleder IPS og PhD stipendiat Sørlandet sykehus) 

Marius Pettersen (Medlem av et fontenehus og prosjektleder i Oslo kommune) 

Torild Stimo (Daglig leder i Fontenehus Norge)  

Kommunikasjonsrådgiver i Fontenehus Norge, Håvard Paulsen ledet samtalen. 

 

Det var bra med besøk og det ble en god samtale der deltagerne delte både personlige og faglige erfaringer.   

Alle deltagerne definerte det ha tilhørighet som et viktig element for å ha et godt liv.   

 

Midt i uka endrer Arendalsuka seg til «Ungdommens Arendalsuke».  

Vi fikk god kontakt med de som besøkte standen vår og vi fikk formidlet informasjon om hva fontenehusene 

driver med og det vi mener er viktig for å ha et godt liv.   

 

Alle husene bodde sammen på Hove leirsted. Her ble vi godt kjent med våre psykt gode kolleger! 

Fontenehusene var svært synlige i bybildet med like t-skjorter. 

Det var også svært komfortabelt å benytte Fontenehuset Arendal sine flotte lokaler øverst i bakken som base.   

 

Gleder oss til neste år! 
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Denne gangen er praten med Molly Hjorth Johannesen. En ung dame på 24 år fra Nøtterø.  
Hun tar forretningsjus og økonomi på USN her i Hønefoss og har fått seg deltidsjobb på Lindex.   
Planen hennes er å skaffe seg et småbruk og bruke utdannelsen til å jobbe ved siden av gårdsarbeidet.   
Hun liker å dele tankene sine. Det gjør Molly ved å skrive både dikt, noveller og bokmanus. 
 
Molly er glad i friluftsliv og har i tillegg en forkjærlighet for russiske forfattere fra 1800 tallet.  
Drømmen er en «forfattertur» til St. Petersburg. Hun har også stor glede av popkultur og brettspill. 
 
Hun liker å være fri og lever ikke etter en fast ukeplan. Likevel sier Molly at hun trenger struktur i livet 
for å fungere bra. Det finner hun på fontenehuset. I tillegg sier Molly at det er mange flotte mennesker å 
være sammen med på fontenehuset. 
 
Molly kom til fontenehuset fire dager etter at hun hadde hørt om stedet fra sin samtalepartner i  
kommunen. Det var litt kleint de første dagene, men det gikk fort over. Hun er et aktivt medlem på  
serviceenheten og «Unge voksne».   
 
Når hun blir bedt om å komme med positive egenskaper om seg selv, nøler hun litt. Men etter litt  
betenkningstid kommer Molly med disse nøkkelegenskapene: oppriktig, ivrig, smart, lojal og hjelpsom. 
Hun er trygg på fontenehus-modellen og er ikke vanskelig å spørre når det trengs omviser eller  
å promotere huset.  Molly har også hatt medansvar for to klubbkvelder. Da tok hun med seg  
medlemmer på byvandringer i Hønefoss. Tilbakemeldingene til Molly er at hun er god til å kommunisere 
og veldig kunnskapsrik. 
 
Fontenehuset gir henne et sted hvor hun finner god sosial kontakt sammen med folk på sin egen alder.  
Spesielt har det vært fint å pusse opp rommet som «Unge voksne» benytter. Molly understreker også at 
det er viktig å være sammen med folk i alle aldre. Hun sier at erfaringsdeling på tvers av aldersgrupper 
gir en god trygghet. 
«Fontenehuset er virkelig et sted med psykt gode kolleger» avslutter Molly, og vi takker for en varm og 
fin samtale. 

En prat med Molly  

 
Visste du at vi har en egen sykkelgruppe på Fontenehuset? 

De setter i gang igjen så fort våren er på plass og  
veiene er tørre og tilrettelagt for sykling! 
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MINNE—LÆRE—ENGASJERE 

Fredag 22 juli 2011 ble Norge rammet av den verste hendelsen siden 2. verdenskrig.  
Den 2. september var vi på tur for å minnes, lære og engasjeres.  
 
Det var en solrik og stille båttur over fjorden med MS Torbjørn til Utøya.  
Her ble vi tatt imot av Zamran Ahmad Butt som var vår guide denne dagen.  
 
Han lærte oss om  øyas historie, terrorangrepet og gjenoppreisningen av øya etter angrepet 22 juli.  
Omvisingen gikk forbi hovedhuset, skolestua, på «kjærlighetsstien» og kafébygget.  
Vi ble også servert kaffe og boller i nybygget. Dette var en gripende og respektfull reise.   
Frode Grytten sier det så fint:  
 
 
 
 

Tusen takk til Utøya - Et sted som engasjerer! Takk for at dere sponset oss med turen, kaffe og boller.  
Det står stor respekt av jobben dere gjør.   

Tusen takk til Zamran for sin stødige, respektfulle, lune og kjærlige måte å guide oss igjennom denne dagen. 

etter at vi blei sprengt i filler 

etter at fredagen fall ut av hendene på oss 

etter at vi måtte lære oss norsk på ny 

etter at sorga strekte seg heilt opp til håret 

etter at dagane tok til å regne ned over oss 

orda overlever ein 9mm glock 

kjærleiken er kraftigare enn ei 500 kilos bombe 

å halde hender er mektigare enn ladegrepet 

eit lite kyss er viktigare enn 1500 sider med hat 

eit vi er så mykje meir enn eit eg 

det kjem eit nytt 22. juli, det må jo det 

ferja skal frakte fleire bankande hjarte over 

telta skal bli slått opp på grønt gras 

morgonsola skal kysse øya vaken 

hei, hei, på tide å stå opp og endre verda 
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Psyktmann   

Psykt mann er en podkast med Henrik Moholt om 
menn og psykisk helse. Den distribueres på  
Instagram. Podkasten sendes en gang i uken og 
beregnet for «mannen i gata». Henrik jobber alene 
med podden, men har noe kreativ hjelp. 
 
-Jeg er ikke viktig – prosjektet er, påpeker Henrik. 
 
Utgangspunktet for prosjektet er Henriks egen  
psykiskhelse erfaring. Han savnet en plattform for 
synliggjøring av menn med psykiske utfordringer. 
Henrik sier at det er viktig å få lytterne til å forstå 
at «menn klarer seg» tanken ikke stemmer.  
Statistikken viser at menn har større psykiske  
utfordringer enn det vanlige folk tror, sier han. 
 
-Heldigvis er det mange kvinnelige rollemodeller 
som tar opp psykiske helseutfordringer, men det er 
få menn. Dette skal podden være med på å endre, 
forteller han. For å få mer blest om temaet blant 
unge var Benjamin Silseth i oktober sendingene. 
 
- Det er lettere å få flere lyttere når det er mannlige 
rollemodeller (kjendiser) som deltar og snakker 
åpenhjertig om sine erfaringer, sier Henrik. 
 
Han sier det er lettere for menn å erkjenne  
somatiske sykdommer og utfordringer enn  
psykiske. Det er derfor viktig å bryte ned tabuer og 
alminneliggjøre psykisk helse.  
 
Ofte føler menn at de «ikke er syke nok» til å bli 
sykemeldt for psykiske lidelser. Med større grad av 
åpenhet vil flere tørre å be om hjelp, mener  
Henrik. 
 
Det er gode tilbakemeldinger på podden. Den har 
fått anerkjennelsen «dritbra» fra unge lyttere.  
Men «menn over førti» lytter også. De kommer 
med tilbakemeldinger om at podden betyr noe for 
å sette psykisk helse på dagsordenen. Folk trigges 
til å søke hjelp etter å ha vært lyttere. Det gjelder 
også menn i livstruende situasjoner. I hver podd 
referer Henrik til Mental helse og andre  
chattekanaler innenfor området. 
 

Hver fredag er det «fremsnakk fredag», der en  
enkelt person fremsnakkes i podden.   
-Det er viktig å fremheve innsatsen enkeltpersoner 
gjør, sier Henrik.   
Podden er lagt opp med forskjellige hovedtemaer 
hver måned. Juni var temaet «Pride», juli 
«Sommer», august «Skole», september «Idrett» og 
oktober «Verdensdagen for psykisk helse». 
 
Henrik ønsker å drive podkasten på heltid.   
Nå driver han den samtidig som han jobber 100% 
på NAV Hadeland. 
-Drift av podden har gitt meg et annet perspektiv 
på NAV jobben, spesielt når det gjelder å minske 
avstanden mellom saksbehandler og bruker. For 
selv om NAV er en god arbeidsplass, kan systemet 
være noe utfordrende  sier Henrik. 
 
Til sist har Henrik noen meldinger til oss alle: 
Prøv å ha det bra med deg selv, da får du «hue» på 
rett plass!  
Se etter muligheter istedenfor begrensninger. 
Snakk om psykisk helse.  
Så takker vi Brasseriet Fengselet for lån av rom og 
god kaffe. 
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FASTE BIDRAGSYTERE 

Den daglige driften av Fontenehuset Hønefoss finansieres  
av tre av kommunene i Ringeriksregionen og Helsedirektoratet.  

Samt mange store og små bidragsytere i lokalmiljøet. 
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