
 

 

INBJUDAN till webbinarium om  

Fontänhus 

Lär dig mer om hur och varför Fontänhus! 
 
Fontänhus stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning.  
 
I dag finns det omkring 300 Fontänhus runt om i världen, varav 13 i Sverige.  
Sveriges Fontänhus Riksförbund arbetar för att skapa en gemensam plattform för dessa samt 
stöd och start av nya. 
 
Syfte med dagen är att ge mer kunskap om Fontänshus och dess verksamhet i Sverige samt att 
sprida information om pågående arbete i Gävleborg och förutsättningar för etablering av 
Fontänhus lokalt.  

Moderator under dagarna kommer att vara Anna-Karin Hainsworth och Per Lundgren. 
 

 
Tid och plats: 

 
15 september 2020, kl. 09.00-12.00 via Zoom 
 

Anmälan Per Lundgren; per.lundgren@finsamgavleborg.se senast 8 september  

Digital länk till konferensen skickas ut senast dagen före konferensen. 
 

Målgrupp Dagen riktar sig till chefer, medarbetare samt politiker hos kommun, Region 
Gävleborg, Arbetsförmedling, Försäkringskassan och till brukarorganisationer. 
 

Kostnad Kostnadsfritt  
  

Uppkoppling Om ni skulle ha svårigheter med Zoom finns det olika sätt att hantera de      
brandväggar som finns hos vissa myndigheter.  
 

1. Gå in med smartphone eller padda (gärna genom gratis-app som finns,  
som heter Zoom). 

2. Gå in genom webbläsaren direkt genom att klistra in länken, Chrome 
brukar fungera bra. Då behöver du inte ladda hem någon app/mjukvara. 

3. Använd privat dator, privat telefon eller padda. 
 

Vi kommer att vara på plats senast en kvart före ifall ni vill testa tekniken.  
Känner du dig osäker vad gäller tekniken, hör av dig i förväg så guidar vi gärna. 
När konferensen har börjat kan vi inte hjälpa dig.  
 

Information: För frågor kring anmälan och praktiska detaljer kontakta:  
- Per Lundgren, tfn: 070-320 54 68 
- Anna-Karin Hainsworth, tfn: 070-084 04 00  

mailto:per.lundgren@finsamgavleborg.se


 

 

PROGRAM - webbinarium om Fontänhus 

tisdag 15 september 2020 

 

08.45 Tid för uppkoppling – plattform för den digitalkonferensen är Zoom 

 

09.00 Inledning - Samordningsförbund Gävleborg - Uppdrag och förutsättningar 

Anna-Karin Hainsworth, Förbundschef Samordningsförbund Gävleborg 
 

09.10 
 

Fontänhus Riksförbund Sverige – historik, verksamhet och effekter 

Sara Call, Projektledare (samt medlemmar) 
 

10.00 
 

Socialstyrelsen om Fontänhus - medel och rekommendationer  

Anders Molt, Avdelningen för behörighet och statsbidrag  
 

10.20 
 

Fontänhus Falun – från förstudie till verksamhet 

Lennart Martinsson Handledare (samt medlemmar och styrelserepresentant) 
 

11.00 Paus 

 

11.15 
 

Förstudie Fontänhus i Sandviken  

Johnny Sandgren, Enhetschef, Louise Olsson, Projektledare   
 

11.55 Sammanfattning av dagen  

Anna-Karin Hainsworth, Förbundschef Samordningsförbund Gävleborg 
 

12.00 Avslut 
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