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NOTODDEN-MODELLEN KRAFT
- en organisatorisk forpliktende samhandlingsmodell

Samhandlingsmodellen – hva er den?
Notodden-modellen Kraft er et prosjekt inn under Brobyggersamarbeidet på
Notodden – en samhandlingsmodell innen psykisk helse og rus.
Notodden-modellen Kraft har etablert en samarbeidsgruppe bestående av barnevern,
PPT, Notodden videregående skole, ungdomskolene i Notodden, helsestasjon, NAV,
Nopro (kommunal atføringsbedrift) og DPS. Det gjennomføres månedlige møter hvor
aktuelle temaer tas og opp og utfordrende saker drøftes. Ved behov inviteres
eksterne samarbeidspartnere som for eksempel politi og fastleger. Utover dette
inviteres frivillige organisasjoner og andre aktører for informasjon om hvordan andre
jobber opp i mot målgruppen
Stor målgruppe? Arbeidsperspektivet?
Målgruppen for prosjektet er ungdom med rus og/eller psykiske lidelser i alderen 15
til 30 år, samt foresatte til ungdom i målgruppen.
Hvordan forebygge/folkehelse?
Forebyggingsperspektivet er ivaretatt ved å ha fokus på tidligintervensjon på
individnivå. Samt arbeid opp i mot som skolen, helsestasjon, NOPRO, foreldrenes
arbeids utvalg (FAU), NAV og barnevern.
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NOTODDEN-MODELLEN KRAFT (2)
- en organisatorisk forpliktende samhandlingsmodell

Hva mot skole?
Fokus har vært rettet mot kommunens 3 ungdomsskoler ved rådgiver, helsesøster,
sosiallærer og FAU. I tilegg er det jevnlig kontakt med Notodden videregående skoles
OPS-prosjekt (Et samarbeidsprosjekt mellom den videregående skolen og NAV til
ungdom som har behov for praksis fremfor teori).
Hvem benytter seg av tilbudet – hvem melder bekymringene?
NAV har kommet med klart flest bekymringer av våre samarbeidspartnere. I tilegg har
bekymringsmeldinger kommet fra barnevernstjenesten, psykisk helsetjeneste/
/rustjenesten, ungdomsskole /videregående skole , DPS, fastlege og politi. Vi har
dessuten registrert at det har vært en økning med direkte henvendelser fra
mennesker som trenger hjelp – både ungdom selv og foreldre og andre foresatte.
Intervensjon hvordan?/lengde/form? Kun koordinering?
Vi jobber mot å svare på bekymringer så raskt som mulig, og etterstreber å være i
kontakt med vedkommende innen 48 timer. Den første kontakten skjer som oftest
per telefon, men også gjennom hjemmebesøk. Eksempelvis motivasjonssamtaler,
relasjonsbygging, praktisk bistand og veiledning i system og på individnivå. Lengde
og form avhenger av den enkeltes problematikk og hva det er behov for.
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NOTODDEN-MODELLEN KRAFT (3)
- en organisatorisk forpliktende samhandlingsmodell

Hva er forutsetninger for å lykkes?/suksessfaktorer
Det er at prosjektet er godt forankret hos alle ledere som er delaktige i
samhandlingen, dvs ledere i kommunen ( psykisk helse, oppvekst, barnevern,
helsestasjon), ved DPSet og ved NAV i kommunen. Dessuten er det viktig at prosjektet
som Notodden modellen KRAFT er tydelig politisk forankret, fordi dette på sikt vil gi
den nødvendige legitimitet med tanke på overgang til ordinær drift.
Kompetanseoverføring mellom de ulike samarbeidspartene er også viktige
forutsetninger for å lykkes. Det vil også være viktig at det legges til grunn en lav
terskel for å kontakte Notodden-modellen Kraft.
Hva er dere mest fornøyde med?
Notodden-modellen Kraft har fått til samhandling mellom de ulike etatene på
grasrota. Prosjektet har synliggjort at det er mulig å få til samarbeid i praksis.
Teamets engasjement med å synliggjøre behovet for Kraft har gitt positive
ringvirkninger. Prosjektet har truffet målgruppen og har fått bred anerkjennelse for at
det er behov for det arbeidet Notodden-modellen Kraft gjør.
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NOTODDEN-MODELLEN KRAFT (4)
- en organisatorisk forpliktende samhandlingsmodell

Hva av det dere har gjort kan virke inspirerende på andre?
Engasjement og positivitet i arbeidet, samt at vi har funnet fram til enkle og
funksjonelle arbeidsmetoder som gir raske resultater. Vi tror også at den
systematiske måten prosjektets medarbeidere arbeider på , har inspirert andre til å
tenke i samme retning. Et stikkord her er troskap til modellen.
Hva med implementeringer av tiltaket– fra prosjekt til drift. Har dere en
implementeringsplan?
Det er startet et arbeidet gjennom politisk påvirkning og politisk forankring rundt
spørsmål om å implementere prosjektene i ordinær drift. Det er søkt om midler for
videre drift av prosjektet, for bl.a å kunne utarbeide en implementeringsplan. Ønsket
implementering er 01.01.2015
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Notodden-modellen KRAFT:
- en suksesshistorie

