ÅRSRAPPORT 2012
Brobyggersamarbeidet i Notodden
Område: Psykisk helse og rus

Brobyggernes service-erklæring 2012:

Ressurser
Brobyggeren er i 2012 tildelt kr 500.000 fra
Helsedirektoratet for å videreutvikle
samarbeidsmodellen. Ubrukte midler fra 2011
ble overført til 2012.
Daglig drift:
Anne Kvalheim, prosjektleder 50% stilling
Mette Kaarstein, prosjektmedarbeider 20% st.

Aktiviteter 2012
Klinikk Notodden-Rjukan
Overordnet
styringsgruppe
Det er avholdt 3 styringsgruppemøter, hvorav ett sammen med operativ ledergruppe.
I tillegg er det avholdt 2 dagers strategiseminar på Tuddal høyfjellshotell. Referat foreligger
fra møtene og seminaret.

Operativ ledergruppe
Det er avholdt 10 møter i operativ ledergruppe, siste tirsdag i måneden. Møtene har gått på
omgang med presentasjon av hver virksomhet. Referat foreligger fra møtene.
Brobyggerdag 27. januar, under Kunst- og uttrykksfestivalen på Telemarksgalleriet.
Egen arbeidsgruppe
Etablering av prosjektledernettverk (se oversikt prosjekter)
Avholdt 2 møter
Opplæring i PLP-metodikk i regi av Fylkesmannen i Telemark: prosjektledere og ledere fra
styringsgruppen/operativ ledergruppe i
4 dagsamlinger vår 2012
Søknad og tilsagn prosjektmidler fra Helsedirektoratet 2012 :
1. Videreutvikle Brobyggermodellen til barn, unge og unge voksne for tidlig oppdagelse
og oppfølging av psykisk syke og rusproblematikk. Tildelt kr 500.000
2. KRAFT; tverrfaglig spesialisert tilbud til ungdom med alvorlig psykisk lidelse og rus.
Tildelt kr 1.000.000
3. Brobygger LAR – implementering av nasjonale retningslinjer, med vekt på
aktivitet/arbeid og et meningsfylt liv (fra 2011). Tildelt kr 522.000
4. Etablering av Rask psykisk helsehjelp (ny). Tildelt kr 1.700.000

Aktiviteter 2012
Klinikk Notodden-Rjukan

NAPHA
Deltakelse på NAPHAS samhandlingskonferanse på Gardermoen 27-28. september
(Brostein, KRAFT og Brobyggerne)
KRAFT inngår som en av ni suksesshistorier om Samhandling psykisk helse - gode modeller
for samhandling; hefte fra NAPHA desember 2012
Hjemmeside: Opprettelse av www.brobyggerne.notodden.no gjennom notodden.no. Egen
arbeidsgruppe. Presentasjon gjennom annonse i Telen
Logo og serviceerklæring utarbeidet.

Egen arbeidsgruppe
Fagdager i regi av prosjekter:
Fagdag om rusmidler og helseskader 20. august. Målgruppe: Brukere, pårørende og fagfolk
v/Brosteinsprosjektet.
Foreldre i en ny medietid. 24.-25. oktober: Foredrag og møter med ungdomsskoleelever,
foreldre, lærere, og andre interesserte v/prosjektet KRAFT
Tverrfaglig veiledningsgruppe opprettet med psykolog fra LMS; pilot des 2012-juni 2013.
SEPREP Ung
2 grupper fra Brobyggersamarbeidet deltar i utdanningen som avsluttes juni 2013. Oppstart
nytt program i Telemark høst 2013. Gruppeoppgave på trykk i SEPREPs bulletin nr 3 okt
2012
KiD-kurs: Planlagt opplæring i KiD i samarbeid med Fagakademiet, uke 6, 2013

Klinikk Notodden-Rjukan

Aktiviteter 2012

Evaluering av Brobyggeren: ”Du skal ikke trenge å være heldig”,
rapport Helsedialog juni 2012
Besøksrunde implementering: Anne og Mette har presentert Brobyggeren i 9 av 13
virksomheter. De øvrige besøkes på nyåret: Voksenopplæringa, Barnehager, VGS, BUP og
fastleger
EU-samarbeidet OP-ACT: Samarbeid med kommunens internasjonale rådgiver for EUprosjekter. Ledere og medarbeidere fra Brobyggerne har deltatt på workshop i Altena og
avslutningskonferansen for EU-prosjektet OP-ACT i Leoben.
Verdensdagen for psykisk helse:
28.sept: Marco Elfasadi møtte ungdom i ungdomsskolene
20.oktober: Familiedag på Skoland aktivitetssenter i samarbeid med Frivilligsentralen og lag
og organisasjoner.
Klare mål
Hovedmål for programmet er utarbeidet. Arbeid med delmål, virkemidler og handlingsplan
pågår.

Program-organisasjon
Styringsgruppe
• Anne-Grete Rønningsdalen – seksjonsleder Helse og omsorg, Notodden
kommune
• Jan-Erik Søhol – seksjonsleder Oppvekst, Notodden kommune
• Geir Midtbø – leder NAV Notodden
• Marit Kasin – adm.dir NOPRO
• Tomm Svarstad – rektor Notodden videregående skole
• Ivar Dahl – klinikksjef, Sykehuset Telemark, Notodden
• Arne Borgersen – Rådet for funksjonshemmede, Notodden kommune
• Elisabeth Vaa – Brukerrådet Klinikk Notodden-Rjukan, Sykehuset Telemark
• Anne Kvalheim – sekretær

Operativ ledergruppe
• Roar Finnebråten (sluttet), Hilde Faye-Lund –
kst.virksomhetsleder Psykisk helse
• Mie Jørgensen – kommuneoverlege
• Åshild Bergstøl - virksomhetsleder Helsestasjonen
• Margrete Haga Lindeland – virksomhetsleder Barnehage
• Solveig Hortemo – virksomhetsleder Skole
• Anne Mette Gangsøy – virksomhetsleder Voksenopplæringen
• Anne Kjersti Kaste – virksomhetsleder Enslige mindreårige
flyktninger (ny)
• Toril Hovind – virksomhetsleder Barnevern
• Line Berget Hedegart – virksomhetsleder PPT
• Jannicke Schjøtt Christensen – prosjektleder Familiehuset
(assosiert medlem)

Operativ ledergruppe

• Ingebjørg Hansen Svarstad / Liv Grete S Bakken – avd.leder
Notodden vgs
• Oddvar Kollsete – seksjonsleder Notodden/Seljord DPS
• Tove Bråthen – seksjonsleder BUP
• Trine Brox – avd.sjef NOPRO
• Anne Lise Løvheim – avd.leder NAV
• Anne Kvalheim – leder
• Mette Kaarstein – sekretær

Brobyggeren
- fra prosjekt til program
Brobyggeren ble utvidet med virksomheter for barn
og unge fra 2011, og prosjekter der flere
virksomheter er involvert, er lagt inn under
Brobyggeren. Med denne utvidelsen gikk
Brobyggeren over fra å være et prosjekt til å bli et
mer omfattende program der de ulike prosjektene
skal styres på en koordinert måte for å oppnå en
samlet gevinst i tråd med programmets mål. Nye
prosjekter styres etter PLP-metodikken. Høsten 2012,
i forbindelse med ny logo, ble det besluttet å endre
navn fra Brobyggeren til Brobyggerne.

Utfordringer
Folkehelseprofilen Notodden 2012, Brukerplan
fra KORFOR og øvrig statistikk har vært
utgangspunkt for arbeid med mål i
Brobyggersamarbeidet. Det handler om stort
sykefravær, mange innbyggere på sosiale
stønader og uføretrygd, høyt medikamentbruk
innen psykiske lidelser, og stort forbruk av
spesialisthelsetjenester innen psykiske lidelser.
Mange har rusproblemer som krever
helsehjelp.

Satsingsområder :
Familieperspektiv - aktivitet/arbeid
Gjennom samarbeid og bedre koordinering av
tjenestene ut fra et familieperspektiv med
spesielt fokus på barn og unge, og ved å legge
til rette for at alle har noe meningsfullt å gå til
i hverdagen, er målet at den psykiske helsen i
befolkningen vil bedres og trenden snus.

.

Klinikk Notodden-Rjukan
Høsten
2012 har styringsgruppen i samarbeid med og
ledergruppen vedtatt følgende hovedmål:

1. Brukerne opplever helhetlige og koordinerte tjenester

2. Alle innbyggere får benytte sine ressurser gjennom
aktivitet, læring og/eller arbeid
3. Brukerne opplever tjenestesamarbeid ut fra et
familieperspektiv med barn og unge i sentrum
4. Den psykiske helsen i befolkningen bedres

PROSJEKTER I BROBYGGERSAMARBEIDET
•

De ulike prosjektene skal bidra til å videreutvikle og forbedre tjenestene/tilbudene slik
at innbyggerne opplever dem som helhetlige og kvalitetsmessig gode (overordnet)

•

Samorganisere og strukturere prosjekter på Notodden slik at planlegging og utvikling av
tilbud settes inn i en helhetlig ramme (samhandling satt i system)

•

Styrke/høyne kunnskapsnivået og sikre at god faglig kompetanse ”deles”
Øke prosjektarbeidskompetansen/prosjektlederkompetansen

•

Styrke lederskapet/funksjonene (gjensidig lederstøtte) gjennom felles ledergrupper
knyttet til utviklingsprosjekt

•

Sikre oversikt over de samlede tjenestene/tilbudene 

•

Økt felles ansvar for å gi gode og samordna tilbud til innbyggerne

•

En samhandlingskultur bygd på likeverdighet og gjensidig respekt

•

Utnytting av felles ressurser

Prosjektoversikt

Tjenestenivå

Prosjektnav
n

Målgruppe

Prosjektleder

Prosjekteier
(PE)

Målsetting

Beskrivelse

Aktører
SEPREP Ung

Ansatte i
Telemark som
arbeider med
ungdom fra
tenår til 30 år

Anne Kvalheim
anne.kvalheim
@sthf.no

Sykehuset
Telemark,
Notodden/Seljord
DPS i samarbeid
med Psykiatrisk
klinikk, BUP og
Brobyggeren

Gi felles kompetanse i
tidlig oppdagelse ,
forebygging og
behandling av ungdom
med psykisk lidelse og
rusproblem.

Pilotprosjekt på landsbasis: 2-årig
tverrfaglig utdanning i Telemark
der 17 av 45 deltakere (2
veil.grupper) kommer fra
Brobyggersamarbeidet.
Statlig finansiert fra HOD gjennom
SEPREP.
Periode: vår 2011 til vår 2013

NotoddenModellen
KRAFT

Ungdom,
pårørende,
venner m.fl.

Alexander Lien
(Notodden
kommune)

Notodden
kommune
Nopro, Nav,
Notodden
Videregående
skole, BUP,
Notodden/Seljord
DPS

Gi ungdom opp til 30
år med psykiske
lidelser eller
ruslidelser et
tverrfaglig tilbud.
Rett hjelp til rett tid.

Lavterskeltilbud hvor det kan
meldes bekymring så et helhetlig
og koordinert tilbud kan komme
hurtig i gang. Oppsøkende
team/bekymringssentral,
samhandlingsmøter.
Kompetansebygging for aktørene.
Brukermedvirkning
Periode: fra 2010-2012

Overordna
styringsgruppe i
Brobyggersamarbeidet

Få svar på om
Brobyggerprosjektets
målsettinger er
oppnådd
(status etter 4 år, dvs.
før ny organisering fra
2011)

Evalueringen skal gjennomføres i
samarbeid med brukere
(samarbeidsbasert forskning) .
Veiledning fra Høgskolen i
Buskerud.
Finansiert av Helsedialog
Periode: august 2011 til juni 2012

notodden.mode
llen@notodden.
kommune.no

Evaluering av
Brobyggeren

-

Brukere
Ansatte i
tjenestene
Psykisk helse
Notodden DPS
NAV
NOPRO

Anne Kvalheim
anne.kvalheim
@sthf.no

Prosjektnavn

Målgruppe

Prosjektleder

Prosjekteier (PE)

Målsetting

Beskrivelse

Tjenestenivå

Aktører
Utvikling av
Brobyggermodellen

Brukere
Tjenesteytere
Barn – unge
inkluderes

Anne Kvalheim
anne.kvalheim
@sthf.no

Overordna
styringsgruppe i
Brobyggersamarbeidet

Gjennom en
tverretatlig
organisasjonsmodell,
sikre et helhetlig tilbud
som omfatter helsetjenester, aktivitet,
opplæring og arbeid

Tilskudd fra Helsedirektoratet (Kr.
500.000 for 2011 og tilsvarende
for 2012) for å prøve ut/
videreutvikle Brobyggermodellen.
Opprettelse av operativ
ledergruppe (mellomledere) for
videre arbeid med
implementering. Utvikle
prosjektnettverket

Fra det spesielle
til det ordinære
(Brobyggeren)

Deltakere i
voksenopplæring

Benedicte
Sebjørnsen
Benedicte.sebjo
rnsen@notodde
n.kommune.no

Notodden
kommune:
Voksenopplæring

Gjennom samarbeid
med frivillige
organisasjoner, privat
og offentlig næringsliv
bidra til at flyktningene
kan bygge et nettverk
og få arenaer hvor de
kan få presentere sine
ferdigheter og
kunnskaper

Notodden voksenopplæring har
ansatt sosialantropolog som i tett
samarbeid med ulike frivillige
organisasjoner, offentlig – og
privat næringsliv legger til rette
for at deltakere kan delta aktivt i
ordinære fritidstilbud, ordinære
tilbud i kommunen og på vanlige
arbeidsplasser. Prosjektstart
1.1.2011. Gått over til ordinær
drift fra 1.8.2011

Læring Telemark

Innbyggere i
Notodden og
Kragerø

Trine Brox
trb@nopro.no

Nopro, Notodden
ressurssenter,
NAV, Notodden
voksenopplæring,
Øst Telemark
etablerersenter

Øke og styrke
samarbeidet innen
læring/kunnskap. For
de som trenger ”hjelp
på veien”

Telemark fylkeskommune.
www.laeringtelemark.no.
Finansiert ut 2012.Målsetting er at
tilbudet skal inn i ordinær drift.
Årsbudsjett ca kr 500.000

Prosjektnavn

Målgruppe

Prosjektleder

Prosjekteier (PE)

Målsetting

Beskrivelse

Startet i 2008: bekjempelse av
barnefattigdom; tiltak for å hindre
sosial ekskludering av barn/unge
fra fam med lav inntekt. Restart
sept 2011: Kvalifisere barn/unge til
utdanning og arbeid. Delprosjekt
Startet
i 2008:Helhetlige
bekjempelse
av
Familiehuset:
tjenester
barnefattigdom; tiltak for å
Barnevern-PPT-Helsestasjon)

Tjenestenivå

Aktører
Ressursprosjektet

Barn og unge
i Notodden fra
0-20 år

Jannicke Schjøtt
Christensen

Notodden
kommune
v/Rådmannen

Alle barn/unge i
Notodden kommune
gjennomfører
videregående skole på
normert tid

Ressursprosjektet

Barn og unge
i Notodden
fra 0-20
Ungdom ”drop
out”år
fra

Jannicke
Schjøtt
Christensen
Helga Marit
jsc@notodden.
Bolstad
kommune.no

Notodden
kommune
v/Rådmannen
NAV, Notodden

Alle barn/unge i
Notodden kommune
gjennomfører
Fange opp ungdom
videregående
som faller ut av skole
skolen
på normert tid

Mette
Kaarstein

Notodden
kommune:
Helsestasjon,
Psykisk helse,
Barnevern
Kommunelege

OPS-prosjektet

vid.skole

TIGRIS

Gravide og
deres
partnere ,
sped- og
småbarnsfor
eldre

mette.kaarstein
@notodden.ko
mmune.no

vid. skole

Borgestadklinikken

Styrke kommunens
innsats i å forhindre bruk
av rusmidler under
svangerskap og hindre
belastende
rusmiddelbruk i spe /
småbarnsfamilier.
Øke kunnskapen om
rusmidlers skadevirking
for målgruppen blant
fagpersonell i
kommunen.
Utvikle og implementere
rutiner for tverrfaglig og
tverretatlig samarbeid .

hindre sosial ekskludering av
OPS=Opplæring, praksis og
barn/unge fra fam med lav
samarbeid
inntekt. Restart sept 2011:
Ordinær drift fra 2012
Kvalifisere barn/unge til
utdanning og arbeid. Delprosjekt
Familiehuset: Helhetlige
tjenester Barnevern-PPTHelsestasjon

TIGRIS= Tidlig intervensjon i
forhold til rusmiddelbruk rundt
graviditet og i
småbarnsperioden.
Prosjekt periode 2010 til 2011
3 semestre.
Ordinær drift fra juni 2011

Prosjektnavn

Målgruppe

Prosjektleder

Prosjekteie
r (PE)

Målsetting

Beskrivelse

Tjenestenivå

Aktører
Brosteinsprosjektet

Personer med
alvorlig ROPlidelse som faller
utenom det
ordinære
tjenestetilbudet

Jørn Stensvold
jorn.stensvold@not
odden.kommune.no

Notodden
kommune:
Psykisk
helse

Bistå personer med
hjelp knyttet til
helsemessige
problemer,
ernæringsvansker og
det å bo, slik at den
enkelte bedre skal
kunne klare seg

Tar utgangspunkt i etablerte
samarbeidsfora rundt brukerne,
og tar eventuelt initiativ til nye.
Finansiert over Statsbudsjettet
(2011-2113). Årlig tildeling.

Ny Giv

Ungdomsskoleelever, 10.klVG2, 10% av
dem som
presterer
dårligst faglig

Marit Holm
marit.holm@
notodden.kommune
.no

Telemark
fylke
gjennom
Seksjon for
oppvekst,
Notodden
kommune

Bedre elevenes
forutsetninger for å
fullføre og bestå
videregående
opplæring

Intensiv opplæring i lesing,
skriving og regning ½ år 8t/u.
Samarb u-skole og oppstart vgs,
en ukes sommerjobb + førskole
vgs. Statlige midler ut 2013

OPSprosjektet

Ungdom ”drop
out” fra
vid.skole

Helga Marit Bolstad
helgamarit.bolstad@tfk.no

NAV,
Notodden
vg skole

Fange opp ungdom
som faller ut av skolen

OPS=Opplæring, praksis og
samarbeid
Ordinær drift fra 2012

Brobygger LAR

LAR-pasienter i
Notodden

Øystein
Småkasin
oys@nopro.no

Styringsgrup
pa
Brobyggeren
,
Notodden
DPS og
NOPRO

Å etablere et tilpasset
aktivitet/arbeidstilbud
til pasienter i LAR

Tildelt kr 350.000 fra
Helsedirektoratet i 2011 og kr
522.000 i 2012. Oppstart 2012.
Evaluering fra Høgskolen i
Buskerud

Prosjektnavn

Målgruppe

Prosjektleder

Prosjekteier
(PE)

Målsetting

Beskrivelse

Å koordinere bistand og
utvikle nye boligkonsept
til målgruppen

Rehabilitere eksisterende
boligmasse, samt skaffe egnede
boliger i tråd med brukers behov

Tjenestenivå

Aktører
Egnede
boliger,
Boligsosial
handlingsplan,
2012

Vanskeligstilte
og personer
med ROPlidelser

Olav Seland

AnundskåsVeien 72

Eldre
rusavhengige

Ståle Sønstebø

Boligsosial
bistand

Mennesker med
ROP-lidelser,
med store
adferdsproblemer

Mona Espelien
mona.espelien@
nav.no

Notodden
kommune
v/ordfører
NAV

Notodden
kommune:
Psykisk helse

Geir Midtbø

Bosette inntil ti eldre
personer med
alkoholavhengighet

Bidra til bedre boevne
og tilpasset bosituasjon

Personene har varierende behov
for tilrettelagt bolig og helse – og
omsorgstjenester og nås ikke
godt nok gjennom eksisterende
tilbud. Tilsatt
prosjektmedarbeider 100%.
Tilsagn gjennom Fylkesmannen
kr 550.000, 2011
Legge til rette for at personer
med ROP-lidelser får økt boevne
og en bedre tilrettelagt hverdag

Kriterier for å organisere prosjekt inn under
Brobyggersamarbeidet
•

Minst to aktører i Brobyggersamarbeidet skal være involvert

•

Psykisk helse og evt rusproblematikk, utdanning/arbeid/aktivitet og forebygging
skal inngå som tema, og prosjektet må ha fokus på samarbeid aktørene imellom

•

Implementering i videre drift skal tydeliggjøres fra planleggingsstadiet og i
gjennomføringen av prosjektet

•

Nye prosjekter skal organiseres og gjennomføres etter verktøyet PLP
(Prosjektlederprosessen)

•

Prosjekter under Brobyggeren skal ha brukermedvirkning i utvikling av prosjekt

