Prosjektnamn
Videreføring av samsone-prosjekt ("Enkelt og greit i lag")
HF / avdeling / eining, ansvarleg for prosjektet
Jæren DPS, N.K.S.
Kontaktperson
Signe Nijkamp / Elisabeth Sortland Sande
Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt
Prosjektarbeidet innenfor "Enkelt og greit i lag" har vist gode resultater i f.t. å oppnå
kvalitetsforbedrende, helhetlige og sammenhengende tjenester i samsonen mellom Jæren DPS og
opptakskommunene.
Brukermedvirkning og vektlegging av brukerperspektivet har vist gode resultater.
Videreføringen av "Enkelt og greit i lag" omfatter både samordning og koordinering, samt
videreføring av den faglige satsingen på behandling og tjenester preget av mestring og
allminneliggjøring.
Formål med prosjektet / forbetringsmål
Prosjektet befinner seg midt i paradigmeskiftet mellom tradisjonell og ny forståelse av god
psykiatrisk behandling. Prosjektet har dermed stort potensiale i seg for videreutvikling.
Konkrete og kortsiktige mål er bl.a. LMS-tiltak/fokus på helsepedagogikk, og ytterligere
systematisering av ulike samarbeidetstiltak både på tjeneste- og systemnivå.
Metodisk tilnærming / evaluering av effekt
Metodene for å kvalitetsforbedre samarbeidet mellom brukere, Jæren DPS og kommunene foregår
via ulike samarbeidsstrukturer med tydelig mandat og roller.
Vektlegging av suksesskriterier for tverrfaglig samarbeid.
Faglig fokus retter seg mot at behandling og tjenester skal fremme mestring og håp.
Erfaringene som gjøres på individ-/tjenestenivå legges til grunn for samarbeidet på systemnivå.
Prosjektarbeidet innenfor "Enkelt og greit i lag" har vist nødvendigheten av å opprettholde en egen
stilling som leder for dette arbeidet.
Evalueringsresultatene fra "Enkelt og greit i lag" (utført av IRIS v/Terje Lie), legges til grunn for videre
arbeid.
Videre vil intern evaluering foregå underveis og i samsvar med inngått samarbeidsavtale (årlig
evaluering).
Overføringsverdi / Overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
Samarbeidserfaringene blir systematisert, og dermed anvendbare for andre DPS/kommuner.
Formidling av erfaringer vil foregå etter hvert som de blir etterspurt, både internt og eksternt.

Formidling av erfaringer er en naturlig del av satsingen.
Gjennom prosjektperioden for "Enkelt og greit i lag" ble det knyttet mange kontakter (DPS'er og
kommuner rundt om i landet, brukerorganisasjoner, Shdir, Rådet for psykisk helse, m.fl.).
Kontaktflaten er dermed blitt ganske stor i f.t. formidling av erfaringer.

