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Velkommen til Frisk Bris!
Samarbeidsavtale/rettighetsdokument
Du ønskes med dette velkommen som deltaker i Frisk Bris.
Dette dokument er utformet på grunnlag av det verdisyn som fremkommer i de dokumenter
som det henvises til i merknad * (se kommentar nederst).
Visjonen for Frisk Bris: ”Skal være et fyrtårn i Telemark på rehabilitering og mestring basert
på brukers/pasienters behov, og anerkjent metodikk”.

Hovedmålsettingen med ditt opphold hos oss er å finne frem til beste og raskeste veien ut i
meningsfullt arbeid eller aktivitet. I Frisk Bris har vi ulike fagpersoner som kan gi forskjellig
type bistand/hjelp - alt etter hvilket behov du har. I prosessen mot aktivitet og arbeid, skal vi
sammen med deg utforme en handlingsplan, hvor vi setter opp delmål og tidsrammer for
hvordan vi jobber sammen. Denne planen evalueres regelmessig og oppholdet i Frisk Bris
skal være en målrettet og styrt prosess. Det vil være viktig at du samarbeider med oss om å
nå de mål vi blir enige om å jobbe mot. I tillegg vil det være vesentlig at du selv er aktiv i
prosessen som fører mot målene.
I Frisk Bris har vi fokus på at det er du som sitter på den viktigste informasjonen i forhold til
hva som skal til for å komme i aktivitet og arbeid, og hvilke hindringer som eventuelt ligger i
veien. Det forventes av deg at du er ærlig og åpen rundt disse temaene og at du er villig til å
ta utfordringer med henblikk på egen utvikling.
I Frisk Bris er vi opptatt av at du som deltaker skal oppleve en trygg og inkluderende
atmosfære. Våre kjerneverdier er omsorg, pålitelighet, samarbeid og resultater, disse
verdiene skal gjennomsyre vår virksomhet. Vi søker å opprettholde en høy etisk standard, og
har klare regler og prosedyrer for personvern og konfidensialitet, i tråd med gjeldende lover
og forskrifter (jf. Forvaltningsloven, Personopplysningsloven, Offentlighetsloven og
Arkivloven).
Dine rettigheter og plikter i tiltaksperioden:
Du har rett til:
- Å ha fullt innsyn i all dokumentasjon som angår din situasjon i Frisk Bris
- Å påvirke målsettinger og metodikk i utformet handlingsplan
- Å kommentere og påvirke rapporter som blir sendt samarbeidspartnere
- Å delta på alle ansvarsgruppemøter/samarbeidsmøter som angår deg
- Å klage på avgjørelser/handlinger som gjøres, i tråd med gjeldende klagerutiner
(gjennomgå responsskjema)
- At all informasjon som angår deg håndteres i henhold til gjeldende lover og forskrifter
om konfidensialitet og Frisk Bris egne rutiner for håndtering av sensitiv informasjon.

* Dette rettighetsdokument er utformet i tråd med internasjonale konvensjoner som er ratifisert og del av norsk lov samt at det lokalt er
tilknyttet Bamble kommunes formelle vedigrunnlagsdokument. Grunnlaget for dette dokument er i ytterste forstand utformet på grunnlag
av følgende: EU Charter For Fundamental Rights – the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms of the Council of Europe – FNs Menneskerettighetskonvensjon
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Du plikter:
- Å forholde deg til gjeldende reglement i Frisk Bris
- Å være aktiv i egen prosess for å nå målsettinger i handlingsplan
- Å gi beskjed i god tid ved fravær/forsinkelser fra avtaler/undervisning. Dersom dette
ikke følges, kan ansatte ved Frisk Bris komme på hjemmebesøk
- Å holde deg rusfri ved deltakelse på Frisk Bris. Oppmøte i påvirket tilstand/bruk av
rusmidler vil kunne medføre permisjon eller umiddelbar oppsigelse av tiltaksplass (jf.
våre rusrutiner)
- Å avgi urinprøve/alkotest dersom det er mistanke om, eller allerede definert,
problematikk knyttet opp mot rus
Vi er glade for å kunne tilby deg en plass hos oss, og forplikter oss med dette til å yte vårt
beste for å nå de målsettinger vi kommer frem til – i samarbeid med deg!
I etterkant av en intervensjonsperiode hos oss, har vi muligheten til å følge opp i 2 år ved
behov. Vi vil i løpet av disse 2 årene kontakte deg halvårlig i forbindelse med vår
evalueringsmodell.
Dersom du allikevel ikke ønsker/ser deg i stand til å oppfylle de forventninger som stilles til
deg, vil begge parter kunne avslutte samarbeidet uten oppsigelsestid.

Bamble, dato

_________________________
Underskrift deltaker

____________________________
Underskrift veileder Frisk Bris

* Dette rettighetsdokument er utformet i tråd med internasjonale konvensjoner som er ratifisert og del av norsk lov samt at det lokalt er
tilknyttet Bamble kommunes formelle vedigrunnlagsdokument. Grunnlaget for dette dokument er i ytterste forstand utformet på grunnlag
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