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Hvem er vi? 

• Camilla Smeby – leder deltakerråd Kilden 

 

• Anne Kvalheim – prosjektleder  

 

• Mette Kaarstein – prosjektmedarbeider 



 Hva er brobyggersamarbeidet? 

• Forpliktende samarbeid - psykisk helse og rus 

• Bindeledd mellom tjenestene:  

    kort vei - rask hjelp 

• Avtale mellom topplederne (systemnivå) 

• Forankret i virksomhetsledelse (tjenestenivå) 

• IP-tankegang – brukerinvolvering (individnivå)  

 

 

 



 Hva handler det om? 
 
• Helhetstenkning: 
    kobling mellom behandling og 

opplæring/arbeid/aktivitet 

• Kjennskap, forståelse og respekt mellom 
virksomheter 

• Øke kompetansen om psykisk helse og rus  

• Tverrfaglig veiledning 

• Samhandlingsteam 

=  

Bærekraftige relasjoner  

 

 

 



Fra prosjekt til drift 

2007-2010              2011-2015              etter 2015 

Prosjekt     Program – implementering     Drift 

Voksne                 Barn-Unge-Voksne                     

Ildsjeler                Politisk forankring  

Prosjektleder          Styringsstruktur - to nivå 

Styringsgruppe       Klarere mål 

Prosjektgruppe   Samfunnsperspektiv - forebygging 

 Avtale                   Tiltak og virkemiddel                       

                              Samarbeidsprosjekter - PLP 

                               

                                                               





Hvem er Brobyggerne? 
Styringsgruppe 

• Seksjonsleder Helse og omsorg  

• Seksjonsleder Oppvekst 

• Leder NAV  

• Adm.dir NOPRO 

• Rektor Notodden videregående skole 

• Klinikksjef,  Sykehuset Telemark - Notodden 

• Rådet for funksjonshemmede, Notodden 
kommune 

• Brukerrådet Klinikk Notodden-Rjukan, 
Sykehuset Telemark 

 





Operativ ledergruppe 
 

• Virksomhetsleder Psykisk helse 

• Kommuneoverlege 

• Virksomhetsleder Helsestasjonen 

• Virksomhetsleder Barnehage 

• Virksomhetsleder Skole 

• Virksomhetsleder Voksenopplæringen 

• Virksomhetsleder Enslige mindreårige flyktninger  

• Virksomhetsleder Barnevern 

• Virksomhetsleder PPT 



Operativ ledergruppe 

• Avd.leder Notodden vgs 

• Seksjonsleder Notodden/Seljord DPS 

• Seksjonsleder BUP 

• Avd.sjef NOPRO 

• Avd.leder NAV 

• Brukerrepresentant Mental Helse 

• Prosjektleder 

• Prosjektmedarbeider 

        
 

 



 
Hvordan  gjøre alle ansatte til brobyggere? 

Virksomhetslederne er nøkkelpersoner! 
              
            Utfordringer implementering: 

- Tjenestenes ulike samfunnsoppdrag 

- Tid til samarbeid i en ”travel hverdag” 
- Kulturforskjeller og faglig uenighet  
- Manglende translatørkompetanse  
     (Røvik 2007) 

 

    

   
 

 



Klarere mål ut fra utfordringer i Notodden  

• Folkehelseprofilen Notodden 2012 

• Brukerplan fra KORFOR 

Statistikk viser: 

• Høyt sykefravær 

• Mange på sosiale stønader/trygd  

• Høyt medikamentbruk, psykiske lidelser 

• Stort forbruk av spesialisthelsetjenester   

• Ca 1% over 18 år: rusproblemer som krever 
helsehjelp 

• Lavt utdanningsnivå 



 
 
 

Mål og 
samfunnsperspektiv 

 

SNU TRENDEN !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

.  



Notodden satser på forebygging 

 

 Rådmannens budsjettforslag 2014: 

 

     Reduksjon 40 mill NOK, men 

     helseforebyggende tiltak opprettholdes!  

   (prosjekter i Brobyggerne) 

                                                                                                 
SNU TRENDEN! 



Prosjekter implementert i drift: 





 
 
 

TIGRIS 
Tigris: Tidlig intervensjon i 
forhold til rusmiddelbruk i 

graviditet og i 
småbarnsperioden 



Tigris - fra prosjekt til drift  suksess faktorer  
 

• Prosjektplan – 

    veileder – undervisning  

• Forankret i ledelse – 
forpliktende avtale  

• Prosjektleder –  

• Tydelig bestilling / 
mandat  

 

 

  

• Koordinator – lokal 
gruppe 

• Lokalt tilpasset  

• Utarbeidet rutiner/ 
prosedyrer  

• Plan for overgang  fra 
prosjekt til ordinær 
drift.  

 



 
 

 Verdensdagen for psykisk helse  = Brobyggerarbeid  i praksis  
som krever  

Samarbeidet og Samhandlingen som skaper en arena for: 

 
• Kreativitet  

• Troen på å lykkes -  lykken ved å mestre  

• Respekt, toleranse og raushet 

• Mot til å holde ut i krevende prosesser 

• Opplevelsen av felleskap  

• Spenningen ved å stå midt oppi det, sammen med 
noen  

• Kunnskap 

 

 





HANDLINGSTEAM (H-TEAM) 

Innmeldte saker - barn og unge mellom 16-30 år.  

H-team skal avklare handlingsrommet tjenestene i 
fellesskap rår over for å kunne gi bruker et best mulig 
tilbud. Unngå at bruker blir ”kasteball” mellom tjenester  

r. 

H-team Notodden består av: 
 

•NAV – Annette Engravslia 
•Barnevernet – Toril Hovind 
•Psykisk helse – Kjetil Christensen 
•DPS – Marit Bjørkeng 
•Helsesøster ungdomsskolen/VGS –Vigdis Antonsen 
•Tildelingskontoret – Hege Kolsung 
•OT – Liv Grethe Bakken 
•BUP – etter behov 
Prosjektleder: Nina Jeanette Steinmoen, NAV 



Samhandlingsprosjekter blant Brobyggerne 
Kriterier: 

 

• Psykisk helse og evt rusproblematikk, 
•  Utdanning/arbeid/aktivitet og 

forebygging  
• Samarbeid – minst to virksomheter 
• Planlegge implementering i videre drift 
• Verktøyet PLP (Prosjektlederprosessen) 
• Brukermedvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB:  Alle prosjekter som er aktuelle for skal drøftes i/ vedtas i overordna styringsgruppe. 

 



Prosjektoversikt  (nov 2013) 

Prosjektnavn Målgruppe Målsetting Beskrivelse 

Utvikling av  
Brobygger-modellen 

Notoddens 
innbyggere ,  
Fokus på psykisk 
helse og rus 

Gjennom en tverretatlig 
organisasjonsmodell,  
-sikre et helhetlig tilbud  
-som omfatter helse-  
tjenester, aktivitet, 
opplæring og arbeid 

Brobyggermodellen. 
 
for videre arbeid med implementering. 
 
Utvikle prosjektledernettverket. 
 
 

Notodden- 
Modellen 
KRAFT  
 

Ungdom, 
pårørende, 
venner m.fl. 

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

Lavterskeltilbud  
Melde bekymring  
Raskt i gang 
Oppsøkende team/bekymringssentral, 
samhandlingsmøter. Kompetansebygging  
for aktørene.  
 
 

Alternativ 
Læringsarena med 
Praksis 
(ALP) 
 
 

Ungdom 
 ” drop out” 
 fra vid.skole 

Fange opp ungdom som 
faller ut av videregående 
skole 

Gi et tilpasset skoletilbud med fire dager 
praksis og en dag teori pr uke. 
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Prosjektnavn  Målgruppe Målsetting Beskrivelse 

Familiehuset  Alle barn/unge 
fra 0-18 år, 
deres familie,  
pårørende,  
venner  og  
fagpersoner  

Sikre den gode oppvekst ved 
å gi et helhetlig og godt 
koordinert tjenestetilbud 
til barn, unge og 
deres familier  

Familiehuset er et tverrfaglig tilbud rettet 
mot barn og unge.  
Prosjekt Familiehuset  består av 
samarbeidspartnerne Helsestasjonen, PPT 
(pedagogisk psykologisk tjeneste) og 
Barneverntjenesten.  

Ressurs-prosjektet  
Barn og unge  
i Notodden fra 0-

20 år 

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

 
Kvalifisere barn/unge til utdanning og 
arbeid. 
Delprosjekt Familiehuset: Helhetlige 
tjenester Barnevern-PPT-Helsestasjon 

OPS-prosjektet Ungdom ”drop 
out” fra vid.skole 

Fange opp ungdom som 
faller ut av skolen 

OPS = Opplæring, praksis og samarbeid 
Ordinær drift fra 2012 
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Prosjektoversikt 
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Prosjektnavn Målgruppe Målsetting Beskrivelse 

Ny Giv  Ungdomsskole-
elever, 10.kl-VG2,  
10% av dem som 
presterer dårligst 
faglig 

Bedre elevenes 
forutsetninger for å 
fullføre og bestå 
videregående opplæring 

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

Fra analfabet til 
fagbrev 

Innvandrere med 
liten eller ingen 
skolebakgrunn 

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

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.  

Talenttank: 
Langreiste talenter 
– lokale muligheter 

Høyt utdannede 
innvandrere til 
Notodden 
kommune 

Rekruttere og beholde 
høyt utdannede 
innvandrere  i Notodden.  

Samarbeidspartnere er Notodden kommune, 
Adecco, NAV, NUAS og Telemarksforskning ( 
Høyskolen i Telemark 



Prosjektoversikt 
Prosjektnavn Målgruppe Målsetting Beskrivelse 

 

 

Eget hjem  Mennesker med 
ROP-lidelser, med 
store adferds- 
problemer 

Bidra til bedre boevne og 
tilpasset bosituasjon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Brobygger  ROP LAR- og ROP- brukere  Implementere behandlings- 
retningslinjer for LAR  og  
ROP-brukere   
Utvikle gode 
samhandlingsrutiner med 
vekt på å etablere et tilpasset 
aktivtetstilbud til  den enkelte 
i målgruppen 

Evaluering fra Høgskolen i Buskerud. 
 
Videreføring fra 2014: 
ROP-samhandlingsteam  
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Prosjektoversikt 
Prosjektnavn Målgruppe Målsetting Beskrivelse 

 
Frisklivs prosjektet   

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

Notodden fremstår som en 
folkehelsekommune 
Systematisk styrking av det 
forebyggende arbeidet 
 
Bedre kommunens 
folkehelseprofil 
 
 

  
Mandatet : 
- etablere en frisklivssentral  
- bidra til å utvikle frisklivskonseptet 
innenfor nye områder spesielt med tanke 
på psykisk helse.  

Rask psykisk 
helsehjelp 

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

Forebygge psykiske lidelse og 
styrke behandlingstilbudet 
Målgruppe: mennesker med 
mindre alvorlige psykiske 
vansker 

Mandat : 
- utvikle et  behandlingstilbud til 

målgruppen  
- være supplerende til og styrke det 

eksisterende tilbudet  til målgruppen i 
kommunen. 
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Felles kompetanseutvikling 

 

• SEPREP Ung – tverrfaglig utdanningsprogram 

• Opplæring i KiD 

• Rask psykisk helsehjelp 

• Fagdager - Brobyggerdager 

• Tverrfaglig veiledingsgruppe 

• Prosjektnettverk 



Hva kan innbyggerne forvente seg i Notodden? 





For nyheter og oppdatering, følg med på: 

 

www.brobyggerne.notodden.no 

 

TAKK FOR OSS ! 

http://www.brobyggerne.notodden.no/

