Dialogkonferanse 23.08
Brobygger-ROP

Bakgrunnsinfo
• Ifølge Brukerplan fra KORFOR har ca 1% av
befolkningen over 18 år i Notodden kommune et
rusproblem, dvs 99 personer som er kartlagt.
• 8 av disse har ren rus og 91 har ROP-lidelser. Det er
ca 70 menn og ca 30 kvinner.
• Av disse rapporteres det at ca 30 personer er i noen,
men ikke tilfredsstillende grad, i lønnet arbeid eller
aktivitet.
• 50 personer har ingen tilfredsstillende aktivitet eller
arbeid. 20 personer er i tilfredsstillende
arbeid/aktivitet.
• Av de 99 personene er 8 personer under 25 år.

Bakgrunnsinfo
Notodden har 16 LAR-brukere 15 menn og 1 kvinne.
Alder fra 33 til 58 år.
1 mann er i fast 100% arbeid i dag.
2 på sosial stønad
De resterende 13 er uføretrygdet.

MÅL

• Mennesker med ROP-lidelser, innbefattet LAR-brukere, skal
oppleve økt mestrings- og funksjonsnivå.
• Mennesker med ROP-lidelser skal få individuelt tilpasset
aktivitet/arbeidsrettet rehabilitering i eksisterende tjeneste/tiltak.
• Unge mennesker med ROP-lidelser skal på sikt inn i ordinært
arbeid.
• Psykisk helse innfører Individuell plan som samarbeidsverktøy for
mennesker med ROP-lidelser, inkl LAR-brukere.
• Kartlegging av mennesker med ROP lidelser og utvikle en modell
for kartlegging av psykisk helse i samhandling mellom kommunen
og DPS.
• Utvikle rutiner for tverrfaglig samarbeid rundt ROP brukere i
overgangen fra behandling/fengselsopphold til kommune, bolig,
arbeid/aktivitet og iverksetting av IP og ansvarsgruppe.

Bemanning
• 2 arbeidsledere i 40 % stilling, henholdsvis på Vekst
og Kreativt verksted.
• I tillegg jobber prosjektleder fra Nopro og
ruskonsulent i Notodden kommune i prosjektet.

Status prosjekt Brobygger-ROP
• Antall deltagere som har vært/ er i prosjektet
• 16 personer har vært innom tiltaket siden oppstarten
i mars/april 2012.
• 10 er aktive pr. dd.
• Gjennomsnittsalder 28 år
• 1 kvinne 9 menn
• Av disse er 4 LAR brukere, 6 faller inn under
kategorien ROP
• 7 er i Nopro systemet Kreativt verksted eller Vekst
• 3 hospiterer i ordinær virksomhet
• 2 av de 10 ønsker å ta utdanning og starter opp med
det i høst.

Arbeidsmetoder
• Besøk i fengsel, rusinstitusjoner,
ansvarsgruppemøter, Individuell plan.
• Planlegging av arbeid, aktivitet og bolig i god tid før
utskriving
• Veiledning av ansatte i prosjektet, for å få en felles
faglig plattform/forståelse av målgruppen
• Transport til og fra arbeid
• Utdeling av medisiner på Nopro
• Meningsfylte aktiviteter på fritiden

HOVEDFOKUS

• Meningsfylt arbeid/aktivitet

• Fast behandlerkontakt og fast kontakt i
arbeidssituasjon/aktivitet
• Overganger mellom fengsel/ rusinstitusjon og
flytting til egen bolig
• Utarbeide IP og etablere ansvarsgrupper
• Stabilisering av traumer
• Nettverksbygging

UTFORDRINGER OVERGANG DRIFT
• Tiltaksplasser som er øremerket målgruppen.
• Oppfølging i fengsel eller rusbehandling med
tanke på tilrettelegging for jobb, bolig, fritid
og igangsetting av IP
• Det er pr. dd. for få boliger med bemanning.
• Det bør etableres en lavterskel arbeidsarena
eks. Grip dagen.
• Formalisere samarbeidsrutiner/tverrfaglige
team

