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Knut har vært med oss siden huset ble startet for 18 

år siden. 

I tillegg til å være medlem hos oss sitter han nå som 
nestleder i Clubhouse International sitt hovedstyre. 
Her ble han rekruttert inn av daglig leder for 
Clubhouse International. Årsaken til det er den job-
ben han gjorde med utvikling av fontenehusene 
nasjonalt og internasjonalt. 

Hovedoppgaven til Clubhouse International er å føl-
ge opp og videreutvikle filosofien til Clubhouse be-
vegelsen. Samt forvalte arbeidskonseptet fontene-
husene styrer etter. 
Det er nå nærmere 330 hus rundt om i verden.  
I Norge er det nå over 20 hus. 

Fontenehus Norge er en nasjonal overbygging som 
jobber profesjonelt med å bygge ut flere fontenehus 
i landet.  
Knut sier at fontenehusene er avhengig av lokal vel-
vilje og lokale samarbeidspartnere, ikke minst fra de 
aktuelle kommunene. 
 
Knut akkrediterer også fontenehus rundt om i ver-
den. Akkrediteringsprosessen er både vurderende 
og rådgivende.  

 

 

 

 

 

 

Akkreditering tildeles for en periode på ett eller tre 
år, avhengig av graden av klubbhusets overholdelse 
av standardene. Den blir ledet av medlemmer av 
Clubhouse International Faculty, som består av er-
farne medlemmer og medarbeidere fra akkrediterte 
fontenehus rundt om i verden. 

 

Knut understreker at det er viktig å vurdere standar-
dene ut ifra lokale forhold.  
Han nevner som eksempel at vi i Norge har et NAV 
som tar vare på enkeltindividet. Slike offentlige til-
bud finnes ikke i alle land. Akkrediteringen fokuse-
rer også på de lokale utfordringene som finnes i 
hvert land. Det er for eksempel en stor utfordring å 
starte opp med overgansarbeid i lavinntektsland. 
Her er det viktig å knytte kontakter med grasrotbe-
vegelser og andre internasjonale organisasjoner 
som er i landet. Knut forteller at utfordringene i 
høyinntektsland ligger på et annet plan. De forskjel-
lige landene har forskjellige tilnærming til sine inn-
byggere. 
Knut har reist til alle kontinenter for å akkreditere 
hus. Han nevner at det mest eksotiske oppgaven var 
akkrediteringen i Kazakhstan. 

Det som alle kan samle seg om er å ha søkelys på 
utdanning. Det er noe Knut vektlegger i sitt arbeid i 
Clubhouse International. 
Knut avslutter med å si at alle utfordringer og spørs-

mål i Clubhouse International og fontenehusene 

rundt om i verden har å jobbe med, løses ved å be-

nytte seg av de 37 standardene vi alle enes om. 

 

 

En prat med Knut 
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Oversatt fra hjemmesiden til organisasjonen. 
Clubhouse International hjelper til med å starte og 
utvikle klubbhus globalt, der mennesker med psy-
kiske lidelser kan gå for å få livet tilbake. 
 
Det er etablert tilnærmet 330 Fontenehus i mer enn 
30 land globalt. 
 
Vår visjon : 
En verden der mennesker med psykiske lidelser blir 
friske og er en integrert del av samfunnet. 
 
Vår misjon : 
Avslutte sosial og økonomisk isolasjon for mennes-
ker med psykiske lidelser ved å øke antallet og kvali-
teten på klubbhus-rehabiliteringsprogrammene 
over hele verden. 
 
Over 25 år med å endre en verden av mental helse: 
Dette vi har oppnådd 
 
• Våre treningsbaser har trent over 1.500 klubb-
husgrupper og nesten 4.000 personer 

• Vi har organisert 13 verdensseminarer med mer 
enn 9.000 deltakere som deltar på over 1.000 work-
shops, institutter og plenum-sessioner knyttet til 
klubbhuspraksis 

• Vi har samarbeidet med klubbhus for å gjen-
nomgå og forbedre de internasjonale standardene 
for klubbhusprogrammer 12 ganger, og inkluderte 
ideene og stemmene til tusenvis av klubbhusmed-
lemmer og ansatte hver gang 

• Vi har gjennomført 800 akkrediteringsprosesser, 
validert suksess og bidratt til å styrke klubbhus over-
alt 

• Mer enn 200 klubbhusmedlemmer og ansatte 
ble utdannet til klubbhus-fakultetsmedlemmer, og 
de ga seg tid til å hjelpe klubbhus rundt om i verden 
med å oppnå akkreditering 

Og vi anslår at mellom 500.000 og 1 million unike 
individer ble medlem av et klubbhus et sted i ver-
den 
 
Kilde: Knut Stubben / Clubhouse International 

www.clubhouse-intl.org/ 

PRAT MED KNUT 

https://clubhouse-intl.org/
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Midt i en litt rar periode fikk vi oppleve store frem-
skritt rundt fontenehuset. Som de fleste av de 20 
husene i Norge bestemte vi oss for å skifte logo og  
få en ny fargepalett som vi kan leke oss med.   
 
Det ble også sendt informasjonsvideoer for  
Fontenehus i Norge på TV2s «reklamefrie» dager i 
påsken. Medvirkende i filmen med første møte med 
et fontenehus var Henrik Fladseth og Carl Martin 
Eggesbø som vant Kompani Lauritzen 2021.  
 
Det var også 3 filmer med Tale Maria Krohn Engvik 
best kjent som «Helsesista».   
Dette var med på å få Fontenehusene på kartet!   
 

Det har også bli gjort et stort stykke arbeid av en 

arbeidsgruppe med bl.a nestlederen i styret vårt  

Sten Magnus og tidl. President i Norges Røde Kors - 

Sven Molleklev i forbindelse med søknaden til Tv-

Aksjonen 2022.  

 

Det ble dessverre ikke oss denne gangen, men 

«Leger Uten Grenser» som absolutt er en verdig ut-

valgt. Vi har fått satt i gang og satser friskt mot en 

søknad for 2023.  

 

 
Tekst : Olav  

 
 
 

 
 
  

Profilering  Gatejuristen / barnas jurist 

I vår starter Gatejuristen og Barnas jurist med opp-

søkende saksmottak her på fontenehuset. 

Vi snakket med teamleder Eline Krog om hva  

Gatejuristen og Barnas jurist er. 

Hun forteller at de er en del av Kirkens Bymisjon og 

er bemannet med frivillige jusstudenter, jurister og 

advokater.  På Hønefoss er det studenter fra USN 

som utgjør teamet.  De tjenestegjør i minimum 1 ½ 

år, mange velger å fortsette.  

Gatejuristen finnes i Oslo, Tromsø, Bergen (her 

planlegges også Barnas jurist), Stavanger, Kristian-

sand (her er også Barnas jurist) og i Innlandet 

(Hønefoss, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Dram-

men). 

Tilbudet fra Gatejuristen er for mennesker som 

har, eller har hatt, rusproblemer.   

Alle medarbeidere har taushetsplikt. 

Teamene ledes av en teamleder som er ju-

rist.  Teamet i Barnas jurist her på Hønefoss ble 

opprettet i 2018.  Gatejuristen ble opprettet i 2004 

og Barnas jurist i 2016. 

I tillegg til å være hos oss, er Gatejuristen og Bar-

nas jurist å treffe på Kirken bymisjons kafe i Høne-

foss. Barnas jurist jobber med saker for mennesker 

opp til 25 år. 

Begge organisasjonene tar for seg de fleste juridis-

ke problemstillinger brukerne har.  Det betyr at de 

kan hjelpe til med både direktekontakt med f.eks. 

NAV, barnevernet og spørsmål om fri rettshjelp 

eller hjelp med å få kontakt med advokat.  All hjelp 

fra Gatejuristen og Barnas jurist er gratis. Det er en 

del «faste» brukere som får hjelp til mer komplek-

se saker.  I fjor hadde Gatejuristen 800 saker og 

Barnas jurist ca. 450. 

Den gode grunntanken er at alle brukere skal få 

gjennomslag for sine rettigheter. 

Tekst: Helge 
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Hei! Jeg heter Helena og er 23 år gammel. Jeg bor 
for tiden i Oslo sammen med samboeren min og 
pendler hit til Hønefoss. Jeg studerer på Oslo Met 
for å bli ergoterapeut og var så heldig å få komme 
hit i praksis. Jeg trives veldig godt med å jobbe med 
mennesker og jobber også i omsorgsbolig for men-
nesker med utviklingshemning ved siden av.   
Jeg er veldig nysgjerrig på nye ting og utfordringer.  
 
Derfor er jeg også interessert i å finne ut av hva  
fontenehuset har å tilby både medlemmer og med-
arbeidere.  
 
Jeg kom hit i april rett før påsken og er ferdig i star-
ten av juni. I løpet av denne tiden har jeg lært mye 
mer enn jeg forventet og er veldig takknemlig for å 
ha møtt så mange fine mennesker. Jeg har virkelig 
fått øynene opp for fontenehuset og jeg ser viktig-
heten av å ha dette som et tilbud. Jeg har lært at 
alle, uansett personlige utfordringer, har mange 
ressurser og styrker som man kan benytte i hverda-
gen. Noe av det unike med fontenehuset er også 
det arbeidsfellesskapet som skapes som bygger på 
positive relasjoner og gir deg støttespillere gjennom 
livet.  
 
 
 

Kjernekompetansen i ergoterapi er å tilrettelegge 
for at personer kan engasjere seg i aktiviteter som 
fremmer helse og mestring av hverdagen, noe jeg 
får brukt her på fontenehuset også.  
 
 Jeg vil takke for mange fine samtaler og alt både 

medlemmer og medarbeidere har lært meg på dis-

se månedene. Dere blir ikke kvitt meg helt enda, 

selv om praksisen min er ferdig i juni. Jeg kommer 

nemlig tilbake i Juli som sommervikar!  

Det ser jeg veldig frem til og gleder meg til å se dere 

alle igjen! Deretter er det tilbake på skolebenken 

for min del ett år til.  

 

 

HILS PÅ HELENA 
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Jeg visste lite om Fontenehuset da jeg valgte å sen-

de en åpen søknad rett før påske. Det angrer jeg 

ikke på. Min første arbeidsdag ble rett etter påske, 

og jeg stortrives.   

Jeg bor i Hønefoss, men er opprinnelig fra Bærum. 

Her trives jeg godt med min samboer og hund, og 

ikke minst nærheten til naturen.  

Jeg har utdanning fra Høyskolen i Molde, og er 

snart barne-og ungdomsarbeider.  

Min tidligere jobberfaring har jeg som lærer i  

bærumskolen og styreleder i Jevnaker Fotball.  

Jeg har en lang karriere bak meg som fotballspiller, 

og lever et aktivt liv. Før dette jobbet jeg flere år 

som lærer.  Grunnen til at jeg valgte å ta kontakt 

med Fontenehuset i Hønefoss er fordi jeg har veldig 

troen på modellen og hvordan det organiseres på 

huset. Jeg virkelig elsker å se mennesker mestre i 

hverdagen og liker godt å legge til rette for å struk-

turere hverdagen til medlemmer og medarbeide-

re. Jeg gleder meg til å jobbe videre med fysisk akti-

vitet. Jeg har en filosofi om at i alle mennesker så 

finnes det ressurser som samfunnet har nytte av.  

 

 

Det beste med huset er at tiden enkelte ganger går 

sakte, og det gir oss tid til å mestre.  

Samtidig har jeg aldri ledd og hatt det så moro på 

jobben som på Fontenehuset Hønefoss. Jeg har blitt 

tatt godt imot på huset av medarbeidere og med-

lemmer.  

Her er det «psykt» gode kollegaer og samhold. Jeg 

gleder meg til fortsettelsen!  

HILS PÅ CHRISTIAN 

Forslag til sommerturer 
 
• Sandtangen 
• Rytterager 
• Røsholmstranda 
• Storøya 
• Hvalsmoen  
• Kleivstua / kongen / sørsetra 
• Sykkeltur til Ringerike museum 
• Ringkolltoppen 
• Hadeland Glassverk / Kistefoss 
• Bootcamp Helgelandsmoen 
• Stolpejakt 
• Vikersundbakken 
• Utøya    - langtur 
• Bjørneparken   - langtur  
• Langedrag    - langtur 
• Roseslottet    - langttur  

Tur langs Akerselva   - langtur  
 
Hvor og når vi skal på neste tur avgjøres 
på koordineringsmøte torsdager kl 14:00  
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Vi har tenkt på det.. vi har drømt om det..  
vi har snakket om det.. . 

 
Fritidsprogrammet vårt ville fått en ny dimensjon, 
ikke avhengige av så mange privatbiler for å komme 
oss dit vi vil. Ikke noe problem å få med utstyret vi 
ønsker å ta med oss.  
 
Vi kunne hjulpet flere av medlemmene vår med 
flytting, med transport av forskjellig slag.  
Kjøkkenet kunne benyttet seg av ulike tilbud i inn og 
utland og handlet i større kvanta. 
Men det har blitt med tankene..  
men nå skjer det ting!   
 
Først når en av byens bilforhandlere Jarle Banggren 
tok kontakt med oss og lurte på hvordan han kunne 
støtte oss på Fontenehuset kom ideen opp igjen.  
Vi inviterte han til en lunsj på huset og etter litt 
samtale kom vi inn på fritidsprogrammet vårt,  
med åtte sommerturer, aktivitetsdager på vinteren, 
våren og høsten. Det ble nevnt at det kunne være 
noen små utfordringer rundt antall deltagere og bi-
ler til de ulike turene. Siden det blir brukt privatbi-
ler. «Tok ikke lang tid før Jarle spurte om hvorfor vi 
ikke hadde egen bil?»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi gikk noen runder og etter litt tid begynte ballen å 
rulle. Det ble satt sammen en gruppe på huset som 
tok for seg fordeler og ulemper rundt anskaffelse av 
bil. Parkering, forsikring, elektrisk eller diesel, drifts-
utgifter, 8 – 9 – 16 seter.. det er mye som tenkes på.  
Vi landet på å sjekke ut en 8/9 seter som tre store 
bilprodusenter har slått seg sammen om.  
 
Før vi ante ordet av det ble det opprettet en 
«Spleis» via Sparebank 1 Ringerike & Hadeland  
og vi var i gang!  
Med god oppslutning fra små og store bedrifter og 
privatpersoner samt kreative stunts på sosiale me-
dier kom vi ganske langt på vei.  
Spleisen er ferdig, vi er ikke helt i mål ennå, det er 
fremdeles noen på gjerdet.  
 
Skulle du ønske å bidra til denne bilen, ta kontakt på 
post@fontenehuset.com eller 32126610 
 
Vi holder dere oppdatert.  
Men tenk da dere, alt vi kunne gjort med egen bil?  
 

 
 

Tekst og foto: Olav 

TENK HVA VI KUNNE GJORT MED EGEN BIL 

mailto:post@fontenehuset.com


FONTENEN SOMMER 2021   

 

FRITIDSPROGRAM  

 

 

Fritidsprogrammet på  et fontenhus er viktig 
både for medlemmer og medarbeidere.  
 
I løp av det siste året har vi oppdatert utstyrs-
poolen som gjør at vi nå har nye og flere 
fritidsaktiviteter. 13 juni arrangerte vi vår 
første overnattingstur. Turen gikk til idylliske 
Hovinsetra ved Setertjern - Tyristrand. 
 
Noen var med på dagstur, og noen overnattet 
i hengekøye/lavvo. Her ble det grilling , kano-
padling, noen slappet av, noen tok en kvelds-
tur i skogen, badet eller spilte Yatzy og Kubb. 
  
Vi ønsker å rette en stor takk til  
Sparebankstiftelsen DNB og  
Viker Sanitetsforening for muligheten til å 
kjøpe hengekøyer, liggeunderlag, tursekker, 
telt og soveposer mm. Dette var en minne-
verdig tur, og frister til gjentagelse 
 
I tillegg har vi også de 10 syklene vi fikk i gave 
av Power Hønefoss.  
Disse brukes av sykkelgruppa og på tur.  
 
I neste utgave kommer en større reportasje 
om det spennende samarbeidet vi har med  
Fossen Friluft. 

Tekst: Helge / Olav 
 
 
 

https://www.facebook.com/sparebankstiftelsendnb/?__cft__%5b0%5d=AZVs2hkJcK-ufbqTQ2KUDi2_kbp7MPg9RvLBbLmgbr16WnMWqBFZSrN3c7FjdIGzm6D9LXrPvLOBNzJGjhOct0eJ1v1ZZ7JhLkVGcSUTYfljOlEqGMsyIabacIVhz4ZMAQOXlsXiNztPKp6QJ5kouuMS4cOA3bxeP3FOWuFiD5CAMilJIqBbwSSvDdvKPK3UwHU


 FONTENEN Sommer - 2021 

 

 

En gang i året arrangerer Ringerike DPS et kurs for 
pasienter med bipolar lidelse.  Vi tok en prat med 
psykiatrisk sykepleier og gruppeterapeut Såve Skaar 
Moe Pedersen, en av kurslederne, om innholdet av 
kurset og generelt om bipolarsykdom. 
Hun forteller at diagnosen bipolar lidelse defineres 
som en kronisk sykdom. Den kjennetegnes av pe-
rioder med store svingninger mellom oppstemthet 
(mani eller hypomani) og nedstemthet (depresjon).   
 
Sykdommen er delt i to grupper:  
bipolar 1 og bipolar 2.  Forskjellen er at pasienter 
med bipolar 1 diagnosen går i mani og tyngre de-
presjoner, bipolar 2 har et forløp med hypomani 
(oppstemthet) og depresjoner. I manien kommer 
en følelse av å ha «superkrefter og ved depresjon 
kan man kjenne seg nesten lammet .Debutalderen 
for sykdommen er som oftest i ung alder (15 – 30 
år).  Såve poengterer at det ikke er sykt å ha hu-
mørsvingninger, det er noe alle har.  Men når disse 
blir voldsomme og ikke går over, er det viktig å søke 
hjelp av helsevesenet.  Det er fastlegen som henvi-
ser til videre behandling med både medisinering og 
samtaleterapi. 
- Like viktig er å få hjelp til å takle virkningene av en 
sykdomsepisode.  I mani/hypomani fører sykdom-
men ofte til ukritiske handlinger som påvirker øko-
nomi, arbeidssituasjon og familierelasjoner, påpe-
ker hun. Så tar Såve for seg kurset: 
 DPS Ringerike har avholdt bipolarkurs siden 2015.  
Det blir holdt en gang i året og har plass til 12 delta-
gere, redusert til 8 nå grunnet Corona tiltakene.  
Kurset består av 11 samlinger på 2 ½ time.  Hver 
kursdag har et spesifikt tema.  Foreleserne er både 
eksterne og fra DPS.  
 
 

Hoveddelen av deltagerne er de som nylig har fått 
sin diagnose. Det blir lagt stor vekt på at deltagerne 
tar aktivt del i kurset ved å fortelle om egensitua-
sjon og deler av egne erfaringer.   
 
Det fokuseres på at struktur, livsførsel og regelmes-
sighet er viktig for å forbygge sykdoms episoder og 
hvilke triggere som kan utløse et utbrudd. Derfor 
lærer deltagerne å føre stemningsdagbok. Her fører 
deltagerne inn sin daglige form/stemning.  Dagbo-
ken gir en fremstilling av om tilstanden er stabil 
eventuelt om personen er på vei opp eller ned. 
 
En viktig del av kurset er at deltagerne utarbeider 
en personlig forebyggelsesplan.  Planen er en detal-
jert gjennomgang av hvilke kjennetegn som varsler 
et mulig utbrudd. Planen blir utarbeidet sammen 
med familien og behandler. Den bør gi en så detal-
jert beskrivelse som mulig av hvilke handlinger pasi-
ent, pårørende, fastlege og behandler skal gjøre. 
Forebyggelsesplanen bør bli laget i en stabil perio-
de og signeres av både deltageren og de andre som 
er «invitert» inn i handlingsplanen. Når man er syk, 
kan det ofte være vanskelig å tenke klart eller for-
nuftig. 
 
I tillegg inneholder kursert blant annet gjennom-
gang av symptomer, bruk av medikamenter, øvel-
ser for å redusere stress, behandlingsformer og 
hvilke utfordringer sykdommen gir.  
 
Sykdommen påvirker hele familien og øvrige omgi-
velser. De pårørende spiller en viktig rolle, ikke 
minst på å tolke symptomer på utbrudd.    
 
Derfor er det tilbud om tre pårørendesamlinger. 
Får å delta på bipolarkurset trenger du henvisning 
fra fastlege eller terapeut. 
 
Såve avslutter med et tips til bok om bipolaritet:  
«Bipolare-lidelser», skrevet av Dag Vegard Skjeld-
stad som er en av foredragsholderne på kurset 
 
https://www.universitetsforlaget.no/en/bipolare-
lidelser-1 
  

Tekst og bilde: Helge 

Bipolar-kurset på Ringerike DPS 

https://www.universitetsforlaget.no/en/bipolare-lidelser-1
https://www.universitetsforlaget.no/en/bipolare-lidelser-1
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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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