ÅRSRAPPORT 2013
Brobyggersamarbeidet i Notodden
Område: Psykisk helse og rus

Hva er brobyggersamarbeidet?
• Et forpliktende samarbeid på området psykisk
helse og rus med brukeren i sentrum
• Samarbeidet er beskrevet i en avtale
underskrevet av topplederne
• Forankret i ledelsen (topp- og
mellomledernivå)
• Et bindeledd mellom tjenestene:
kort vei - rask hjelp

Hva handler det om?
• Å ha fokus på koblingen mellom
behandling – bolig/økonomi
opplæring/arbeid/aktivitet
• Å ha kjennskap til, forståelse og respekt for
hverandre; hva de andre tjenestene gjør og hvordan
de tenker
• Å utvikle kompetanse på feltet psykisk helse og rus
for ansatte i virksomhetene
• Å ha tverrfaglig veiledning
• Å skape bærekraftige relasjoner gjennom
regelmessig kontakt

Brobyggernes service-erklæring:

Program-organisering
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
• Hilde Faye-Lund/Kjetil Christensen – kst.virksomhetsleder
/leder Psykisk helse og rus
• Mie Jørgensen – kommuneoverlege
• Åshild Bergstøl - virksomhetsleder Helsestasjonen
• Margrete Haga Lindeland – virksomhetsleder Barnehage
• Wenche Engebretsen – virksomhetsleder Skole (Heddal u)
• Anne Mette Gangsøy – virksomhetsleder Voksenopplæringen
• Anne Kjersti Kaste/Trude Tobiassen – virksomhetsleder
Enslige mindreårige flyktninger/kst virksomhetsleder
• Toril Hovind – virksomhetsleder Barnevern
• Line Berget Hedegart – virksomhetsleder PPT
• Jannicke Schjøtt Christensen – prosjektleder Familiehuset
(assosiert medlem)
• Tale Rolstad – leder Tildelingskontoret (assosiert medlem)

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

Økonomi
Brobyggeren er i 2013 tildelt kr 458.540 fra
Helsedirektoratet for å videreutvikle
samarbeidsmodellen. Ubrukte midler fra 2012 ble
overført til 2013. Overførte fondsmidler til
disposisjon i 2014 er kr 307. 080
Daglig drift:
Anne Kvalheim, prosjektleder 50% stilling
Mette Kaarstein, prosjektmedarbeider 20% st.
Leder styringsgruppa: Geir Midtbø, NAV

Utfordringer i Notodden
• Folkehelseprofilen Notodden 2013
• BrukerPlan KORFOR
Statistikk viser:
• Høyt sykefravær
• Mange innbyggere på sosiale stønader/trygd
• Høyt medikamentbruk innen psykiske lidelser
• Stort forbruk av spesialisthelsetjenester
• Mange har rusproblemer som krever
helsehjelp

.

Klinikk Notodden-Rjukan

MÅL for Brobyggerne
1. Brukerne opplever helhetlige og koordinerte tjenester

1.1 Medarbeiderne har kjennskap til de andre tjenestene
og har rutinemessig samarbeid med dem
1.2 Medarbeiderne utvikler felles kunnskap og forståelse
for hva som fremmer psykisk helse og utfordringer knyttet
til psykiske lidelser og rusproblematikk
1.3 Brobyggerne informerer innbyggerne om samarbeidet

.

Klinikk Notodden-Rjukan

MÅL for Brobyggerne

2. Alle innbyggere får benyttet sine ressurser gjennom
aktivitet, læring og/eller arbeid
2. 1 Virksomhetene tar utgangspunkt i den enkelte brukers
ressurser, ønsker og behov
2.2 Færre skal være passive mottakere
2.3 Kompetansenivået i befolkningen skal heves

.

Klinikk Notodden-Rjukan

MÅL for Brobyggerne

3. Brukerne opplever tjenestesamarbeid ut fra et
familieperspektiv med barn og unge i sentrum
3.1 Alle virksomheter tar hensyn til hva som er barnets og
familiens beste, dersom brukeren har ansvar for barn

3.2 Virksomheter som er involvert i samme familie,
arbeider systematisk sammen til beste for barnet/familien

.

Klinikk Notodden-Rjukan

MÅL for Brobyggerne

4. Den psykiske helsen i befolkningen bedres

4.1 Ved psykiske lidelser mottar brukeren tidlig hjelp på
beste omsorgsnivå
4.2 Virksomhetenes tiltak bidrar til å styrke barn, unge og
voksnes evne til å mestre og styre egne liv

Prosjektene jobber mot
målene i Brobyggerne

Prosjektoversikt

Tjenestenivå

Prosjektnav
n

Målgruppe

Prosjektleder

Prosjekteier
(PE)

(Juni 2013)
Målsetting

Beskrivelse

Aktører
Utvikling av
Brobyggermodellen

Notoddens
innbyggere ,
Fokus på
psykisk helse
og rus

Anne Kvalheim
anne.kvalheim
@sthf.no

Brobyggersamarbeidet
v/Notodden
kommune,
seksjon helse og
omsorg, seksjon
for oppvekst, NAV,
Videreg. Skole,
NOPRO, Sykehuset
Telemark,
Brukerorg.

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

Tilskudd fra Helsedirektoratet
458.000 for 2013 for å
videreutvikle Brobyggermodellen.
Har opprettet operativ
ledergruppe (mellomledere) for
videre arbeid med
implementering.
Oppstart handlingsteam (H-team)
Utvikle prosjektledernettverket.

NotoddenModellen
KRAFT

Ungdom,
pårørende,
venner m.fl.

Alexander Lien
(Notodden
kommune)

Notodden
kommune
v/Psykisk helse

notodden.mode
llen@notodden.
kommune.no

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

Helga Marit
Bolstad
helgamarit.bolstad
@t-fk.no

Notodden vg
skole og NAV

Fange opp ungdom
som faller ut av
videregående skole

Gi et tilpasset skoletilbud med
fire dager praksis og en dag
teori pr uke.

Alternativ
Læringsarena
med Praksis
(ALP)

Ungdom
”drop out” fra
vid.skole

Restart august 2013

Prosjektoversikt
Prosjektnavn

Målgruppe

Prosjektleder

Prosjekteier
Prosjekteier(PE)
(PE)
Aktører

Målsetting
Målsetting

Beskrivelse
Beskrivelse

Aktører
Ressursprosjektet
Familiehuset

Tjenestenivå

Ressursprosjektet

OPS-prosjektet

Ny Giv

Fra analfabet
til fagbrev

Barn og unge
iAlle
Notodden
fra
barn/unge
0-20
år
fra 0-18 år,
deres familie,
pårørende,
venner og
fagpersoner

Jannicke Schjøtt
Christensen
Jannicke

Ungdom ”drop
out” fra
Ungdomsskole
vid.skole
-elever, 10.klVG2, 10% av
dem som
presterer
dårligst faglig

Helga Marit
Bolstad
Marit Holm
marit.holm@
notodden.komm
une.no

Innvandrere
med liten eller
ingen
skolebakgrunn

Anne Mette
Gangsøy
amg@notodden
.kommune.no

SchjøttChristensen
jsc@notodden.
kommune.no

Notodden
kommune
Notodden
v/Rådmannen
kommune

v/Rådmannen
Barnevern,
PPT og
Helsestasjon,
NAV,
NAV Notodden
vid. skole
Telemark fylke
gjennom
Seksjon for
oppvekst,
Notodden
kommune,
Notodden vgs

Notodden
kommune
v/ Rådmannen
Seksjon for
oppvekst,
Notodden vgs
NAV

Alle barn/unge i
Startet i 2008: bekjempelse av
Notodden
kommune
barnefattigdom;
tiltak fortilbud
å hindre
Sikre den gode
Familiehuset
er et tverrfaglig
gjennomfører
sosial
ekskludering
av
barn/unge
oppvekst ved å gi et
rettet mot barn og unge. Prosjekt
videregående
fra fam med
lav inntekt.
Restart
helhetlig
og godt skole påFamiliehuset
består
av
normert
tid
sept
2011:
Kvalifisere
barn/unge
koordinert
samarbeidspartnerne Helsestasjonen,til
utdanning ogpsykologisk
arbeid. Delprosjekt
tjenestetilbud
PPT (pedagogisk
Familiehuset:
Helhetlige tjenester
til barn, unge og
tjeneste)og
Barneverntjenesten
Barnevern-PPT-Helsestasjon)
deres familier
Fange opp ungdom
OPS=Opplæring, praksis og
som faller ut av skolen
samarbeid
Bedre elevenes
Intensiv
opplæring
i lesing,
Ordinær
drift fra
2012 skriving og
forutsetninger for å
regning ½ år 8t/u. Samarb u-skole og
fullføre og bestå
oppstart vgs, en ukes sommerjobb +
videregående
førskole vgs. Statlige midler ut 2013
opplæring

.

Langsiktig: Fagbrev
Kortsiktig:
Utvikle tiltak og
metoder gjennom
aktiv
forsøksvirksomhet
som sikrer at
flyktninger med kort
eller ingen tidligere
skolebakgrunn tar
minimum fagbrev.

Tildelt 690 000,- kr i 2013.Kombinerer
ordinære tilbud på kommunalt og
fylkeskommunalt nivå med to tiltak:
1|: Arbeidsrettet og fagbrevrettet lese
og skriveopplæring.
2) Ekstra norsk- og fagstøtte underveis
i utdanningsløpet for dem med
voksenrett til videregående skole.
Samarbeidsprosjekt med Høyskolen i
Telemark, Notodden videregående
skole, Notodden ressurssenter og NAV.
Anslått prosjektperiode 5 år.

Prosjektoversikt
Prosjektnavn

Målgruppe

Prosjektleder

Prosjekteie
r (PE)

Målsetting

Beskrivelse

Rekruttere og beholde
høyt utdannede
innvandrere i
Notodden. Etablere
gode tiltak for å minske
barrierene for å ansette
arbeidssøkere med
utenlandsk
utdanningsbakgrunn

Forskningsprosjektet er tildelt 397
000 kr i 2013. Samarbeidspartnere
er Notodden kommune, Adecco,
NAV, NUAS og Telemarksforskning
( Høyskolen i Telemark). Kick off
med lokalt næringsliv i offentlig og
privat sektor 27.5. 2013.
Prosjektet avsluttes med en
rapport innen 1.4.2014

Notodden fremstår som
en folkehelsekommune
Systematisk styrking av
det forebyggende
arbeidet gjennom
universelle, selektive ,og
indikative tiltak

Prosjektet startet 15.01.13.
Prosjektleder i 50% stilling fra
15.01.13 -15.02.13 .100% stilling
fra 15.02.13.
Mandatet er å etablere en
frisklivssentral og bidra til å utvikle
frisklivskonseptet innenfor nye
områder spesielt med tanke på
psykisk helse.

Aktører

Tjenestenivå

Talenttank:
Langreiste
talenter –
lokale
muligheter

Frisklivs
prosjektet

Høyt utdannede
innvandrere til
Notodden
kommune

Benedicte Sebjørnsen
benedicte.sebjornsen
@notodden.kommun
e.no

Notodden
kommune v/
Rådmannen
Seksjon for
oppvekst
NAV

Mennesker som
har risiko for,
eller allerede har
sykdommer eller
utfordringer
knyttet til
helseatferd

Reidun Kasin Skoje
reidun.kasinskoje@notodden.
kommune.no

Notodden
kommune v/
Rådmannen
Brobyggerne

Bedre kommunens
folkehelseprofil

Rask psykisk
helsehjelp

Voksne over 18
år, yrkesaktive
med lettere til
moderat angst
og/eller
depresjon, evt
søvnproblemer

Mette Kaarstein
mette.kaartstein
@notodden.
kommune.no

Notodden
kommune v/
Rådmannen
Brobyggerne

Forebygge psykiske
lidelse og styrke
behandlingstilbudet til
mennesker med mindre
alvorlige psykiske
vansker
Gjøre virksom
behandling tilgjengelig
for befolkningen

Prosjektet er tildelt kr 1.7 mil i
2012 . Startet i 2013 Prosjekttiden
er beregnet til 3 år .
Prosj. Skal utvikle et
behandlingstilbud til målgruppen
og være supplerende til og styrke
det eksisterende tilbudet til
målgruppen i kommunen.

Prosjektoversikt
Prosjektnavn

Målgruppe

Prosjektleder

Prosjekteier
(PE)

Målsetting

Beskrivelse

Bidra til bedre boevne
og tilpasset
bosituasjon

Legge til rette for at personer
med ROP-lidelser får økt
boevne og en bedre tilrettelagt
hverdag
Prosjetkmidler ut 2013

Å implementere
behandlingsretningslinjer for LAR
og ROP-brukere og
utvikle gode
samhandlingsrutiner
med vekt på å etablere
et tilpasset
aktivtetstilbud til den
enkelte i målgruppen

Oppstart 2012. Tildelt fra
Helsedir. kr 570.000 for 2013

Aktører

Tjenestenivå

Eget hjem

Brobygger
ROP

Mennesker
med ROPlidelser, med
store adferdsproblemer

Mona Espelien
mona.espelien
@nav.no

LAR- og ROPbrukere

Øystein
Småkasin
oys@nopro.no

Brobyggerne
NAV
v/leder
Geir Midtbø,
Brobyggerne

Psykisk helse,
NAV, NOPRO,
DPS

Evaluering fra Høgskolen i
Buskerud.

Kriterier for å organisere prosjektet 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 og
gjennomføring av prosjekt

Satsingsområder 2013:
• Oppfølging prosjekter
• Implementering av målene i virksomhetene
• Oversikt over eksisterende tiltak/virkemidler
relatert til målene
• SWOT-analyse, tjenester barn/unge og voksne
• Politisk forankring
• Utadrettet informasjon
• Kompetanse

Aktiviteter 2013
Klinikk Notodden-Rjukan

Overordnet styringsgruppe
Det er avholdt 7 styringsgruppemøter, hvorav 2 sammen med operativ ledergruppe. Referat
foreligger fra møtene.

Operativ ledergruppe
Det er avholdt 7 møter i operativ ledergruppe, hvorav 2 felles med overordnet styringsgruppe.
Møtene har gått på omgang med presentasjon av virksomheter. Referat foreligger fra møtene.

Hjemmeside
Oppfølging hjemmeside har vært mangelfull pga tekniske problemer iflg Telen. Hjemmesidene
er under avvikling og må finne nye løsninger i 2014.

Informasjonsmateriell

Utarbeidet rollup Brobyggerne som kan bestilles gjennom BrandingBox

Aktiviteter 2013
Klinikk Notodden-Rjukan

NAPHA-konferansen
Deltakelse på NAPHAS samhandlingskonferanse på Lillestrøm 28.-29. november.
Parallellsesjon: ”Brobyggerprosjektet; overgang fra prosjekt til drift og vekst”. Kilden deltok
også med to videoer.
KLAR-konferansen
Deltakelse på konferanse i Kr.sand 1. februar og mottok KLAR-prisen for arbeidet som gjøres
for mennesker med rusproblemer i Notodden.

Brobyggerdag
7. mars på Notodden videregående skole: Brobyggernes samarbeid i et familieperspektiv
med barn og unge i sentrum v/ Familiehuset og psykolog Magne Raundalen.
Egen arbeidsgruppe
Fagdager
Fagdag om traumeforståelse og rus 20.september på Telemarksgalleriet v/prosjekt
Brobygger LAR/ROP. Målgruppe: Brukere og fagfolk
SEPREP Ung
2 grupper fra Brobyggersamarbeidet deltok i utdanningen som ble avsluttet juni 2013.
Evalueringsrapport foreligger. Oppstart nytt program i regi av Psykiatrisk klinikk høst 2013
der 4 deltakere fra Brobyggersamarbeidet er med og prosjektleder inngår i styringsgruppen.
KiD-kurs:
Sertifisert KiD-opplæring ble gjennomført i samarbeid med Fagakademiet, uke 6, på Norsjø
hotell. 7 av deltakerne var fra Brobyggersamarbeidet.

Klinikk Notodden-Rjukan

Aktiviteter 2013

Besøksrunde implementering: Presentert Brobyggeren for Voksenopplæringa, BUP og
fastleger
Politisk forankring
Prosjektleder har laget saksframlegg og presentert Brobyggerne for
Helse- og sosialutvalget
Oppvekstutvalget
Kommunestyret
EU-samarbeidet OP-ACT:
Flertall i kommunestyret ønsket ikke at Notodden kommune v/Brobyggerne skulle søke
videreføring i EU-prosjektet OP-ACT, men bruke ressursene lokalt og fortsette arbeidet med
samhandling- og helhetstenkning.
Verdensdagen for psykisk helse:
18.sept på Telemarksgalleriet: ”Barn av rusmisbrukere” v/ Marius H Sørensen-Sjømæling.
Åpent arrangement.
20.september i Notodden kino: VENDEPUNKT v/Tonna Brix. Ungdomsskole og
videregående skole
21. September på Skoland: Familiedag med Vennebyen. Åpent arrangement. Skoland
aktivitetssenter i samarbeid med Frivilligsentralen og lag og organisasjoner.

Klinikk Notodden-Rjukan

Aktiviteter 2013

H-team
Opprettelse av handlingsteam: PHR, DPS, BUP, Barnevern, Oppfølgingstjenesten,
Helsestasjonen, Nav, Tildelingskontoret. Evaluering vår 2014.
Kilden og Frisklivssentralen
Samlokalisering i sentrumsbygg, off. åpning 2. oktober

Gjestebud næringslivet
Oppstart planlegging med Nav og Nopro. Gennomføring 2014
Evaluering
Inngått avtale med HiBu om evalueringsforskning prosjekt Brobygger LAR/ROP.
Sluttrapport desember 2014
Mål og tiltak
Hovedmål og delmål er utarbeidet og vedtatt. Det er laget samlet oversikt over
virksomhetenes tiltak og virkemidler som er i tråd med målsettingene. Arbeidsgruppe
barn/unge og arbeidsgruppe voksne har gjennomført SWOT-analyse som utgangspunkt for
forbedringsområder inn på handlingsplan 2014-15.

Klinikk Notodden-Rjukan

Aktiviteter 2013

Søknader tilskudd Helsedirektoratet 2013 :

1. Videreutvikle Brobyggermodellen til barn, unge og unge voksne for tidlig oppdagelse
og oppfølging av psykisk syke, og rusproblematikk. Tildelt kr 458.540
2. KRAFT; tverrfaglig spesialisert tilbud til ungdom med alvorlig psykisk lidelse og rus.
Ingen utbetaling i 2013, fått overført midler fra 2012.
3. Brobygger LAR/ROP – implementering av nasjonale faglige retningslinjer, med vekt på
aktivitet/arbeid og et meningsfylt liv (utvidelse og videreføring fra 2012). Prosjekt
overført PHR, Notodden kommune, som er tildelt kr 573.500 til utvikling og utprøving
av samhandlingsmodell på rusfeltet.
4. Rask psykisk helsehjelp - team er etablert etter gjeldende forutsetninger. Tildelt kr
1.070.000 i 2013

Kontakt Brobyggerne:
anne.kvalheim@sthf.no
Tlf 35 02 1458 / 995 88 994

www.brobyggerne.notodden.no

