
”ni såg det jag inte såg själv, ni såg 
det jag var bra på och det har varit 
oerhört viktigt för min utveckling”

Stefan Wedin, medlem vid Örebro Fontänhus



TE, SE, IE – en resa 
till arbete
Fontänhusmodellen



sida vid sida - på 
resan till arbete…
Fontänhusmodellen



Fontänhusmodellen – Hur det började?

• Det första Fontänhuset startade i New York, USA, i slutet på 40-talet.

• Idag finns det ca 350 hus i världen med representation i alla världsdelar. 
- CI (Clubhouse International) – övergripande organisation

• Till Sverige, Stockholm 1980 – första huset utanför USA
- Liz Asklund (1913-2006) var författare, kurator och radioproducent
- Idag finns det 13 Fontänhus samt arbetsgrupper i 8 kommuner
- SFR (Sveriges Fontänhus riksförbund) - gemensam riksorganisation 
- Fristående verksamheter med egen organisation och styrelse.

• Örebro Fontänhus startade 1990 – 30 års jubileum 2020!!
500 medlemmar, 123 aktiva medlemmar, 8 anställda



Fontänhusmodellen – en gemensam grund

Ackreditering 

infördes 1992

självstudie

ackrediteringsbesök vart 3:e år

utbildning på ett utbildningshus

Kvalitétgarant!

37 gemensamma riktlinjer 

utvecklades 1989

åtta kategorier
- medlemskap
- relationer
- utrymme
- arbetsinriktade dagen
- anställning
- utbildning
- husets funktioner
- finansiering, ledning och     
administration



Fontänhusmodellen – En arbetsrehabiliterande 
verksamhet för människor som lever med psykisk ohälsa

Frivilligt medlemskap utan beslut 
och tidsbegränsning!

• Arbetsinriktad dag 

• Socialt program

• Support 

• Reach out

• Vägar ut – TE, SE, IE, SEd, IPS-nära



Arbets-
inriktad dag

• Medlemmar och anställda driver Fontänhuset 
tillsammans

• 2 arbetsenheter, kör/service & administrationen

• Marknadsföring, nätverkande och påverkansarbete

• SIDA vid SIDA

• Grunden för ”vägar ut”

Bild



Socialt 
program

• Kvällsöppet en gång i veckan

• Söndagsmiddag en gång i månaden

• Öppet alla storhelgsaftnar

• Semesterutflykter en gång i veckan under 
sommaren

• Wellness-aktiviteter

Bild



Support

• Koordinatorfunktion
- kontakter med vård och behandling
- boende/hyresvärd
- familjemedlemmar

• Hjälp med olika vardagssaker som gör livet 
enklare
- hur uppdaterar jag min mobil
- lära sig att låna böcker på biblioteket

• handledare till medlem, medlem till 
handledare, medlem till medlem



Reach out

• Vara efterfrågad

• Vara saknad

• Bli kontaktad

• Medlemmar och handledare 
hjälps åt att kontakta



Vägar ut…

TE - Transitional employment –
Övergångsanställning

växte fram på 90-talet för att ge arbetslivserfarenhet 
och stärka möjligheter på arbetsmarknaden.

- tilldelad plats (frivilligt)
- tidsbegränsad anställning, 6-9 månader
- deltid
- lönearbete
- tät support och ersättare vid sjukdom
- tillhör fontänhuset

…praktik, praktik, arbetsmarknadsåtgärd, 
jobbgaranti, praktik, extrajobb, praktik…

Nuläge:
- svårt att applicera i den svenska kontexten
- satsar på riktiga jobb med stöd från huset



Vägar ut…

SE – Supported employment
- motivationsarbete
- stöd att finna arbetsgivare 
- stöd inför anställning 
- support till medlem och arbetsgivare under anställning

- i egen regi och i samarbete med andra aktörer

IE – Independent employment
- erhållit arbete via ”normalt anställningsförfarande”

SEd – Supported education
- motivationsarbete
- support att finna utbildning
- stöd i studier
- samarbeten med utbildningsaktörer

IPS-nära
- på medlemmens initiativ
- stöd med de delar medlemmen önskar
- samarbete med psykiatrin (i förtroende)
- ingen tidsbegränsning



”Det känns som jag 

gått på autopilot 
tidigare och nu kan jag 

flyga själv”

Stefan

Började på Fontänhuset 2015

Har läst projektledare inom möte, 
event och upplevelser, 2-årig 
yrkeshögskola

Läser nu Språk, retorik och 
kommunikativt ledarskap, 180 p 
Örebro universitet



Utvecklingsarbete och Evidens 

• Projekt Fler Fontänhus

• Projekt Digi-inklusion

• Föreslagen Payoff-utvärdering för 
Sveriges Fontänhus fattas beslut om i 
december.

• Prioritetsgrad 3 - Socialstyrelsens 
Nationella riktlinjer för vård och stöd 
vid schizofreni och schizofreni-
liknande tillstånd (skyldiga att 
erbjuda)

• Clubhouse international 
https://clubhouse-intl.org/
SFR https://www.sverigesfontanhus.se/

• Jenny Hultqvist, leg arbetsterapeut, 
Dr Med Vet, Institutionen för hälsovetenskaper
Psykisk hälsa, Aktivitet och Delaktighet,
Lunds universitet

Jämförande studie DV och Fontänhus (2017)
Recovery-promoting factors in day centres and Clubhouses for people
with psychiatric disabilities

Pågående studie om återhämtnings-
processen vid deltagande i Fontänhus

https://clubhouse-intl.org/
https://www.sverigesfontanhus.se/


bästa  
hemligheten –
i enkelheten 
finns det stora

• Frivillighet

• Delaktighet

• Tillsammans

• Återhämtning

• Tid



Tack för oss!
På återseende!

Helena Lundell, verksamhetschef
helena.lundell@orebrofontanhus.se
072-579 40 52

Anneli Johansson, handledare/arbetscoach
anneli.johansson@orebrofantanhus.se
070-576 40 55

växeltelefon: 019-32 05 20
hemsida: www.orebrofontanhus.se
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