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Prosjektnamn
Videreutvikling av brukermedvirkning på Sola DPS
Prosjekteigar (Helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet)
Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon, Sola DPS
Prosjektleiar (kontaktperson)
Anne Berit Eie Torbjørnsen
Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt.
Kvifor blei prosjektet starta?

Utfordringer vi står overfor er:
Hvordan det legges til rette for aktiviteter på posten. I hvilken grad har pasienten
medbestemmele på de aktivitetene som tilbys.
Behandlingsmøtene: legger de til rette for pasientdeltakelse i sin nåværende form?
I hvilken grad blir pårørendes rettigheter ivaretatt
Samarbeid med våre samarbeidspartnere. I hvilken grad benyttes IP som verktøy i
ansvarsgrupper og samarbeidsmøter
I hvilken grad blir pasientene deltagende i dokumentasjonen i sin behandlingsplan?
Brukermedvirkning er i fokus på Sola DPS. Det er derfor naturlig å se på
pasientdeltakelse i forhold til behandlingsplanen. Det er en faglig utfordring å
integrere behandlingsplanen slik at de blir en naturlig del av miljøterapien til den
enkelte pasient
Mål for prosjektet
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?

Systematisk implementering av brukermedvirkning på postene
Metodisk tilnærming / evaluering av effekt
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast ?
Det blir gjort et systematisk arbeid med å se på pasientdeltagelse i behandlingsmøter
og teammøter.
Det utarbeides evalueringsskjema der pasientene evaluerer opplevd
brukermedvirkning på teammøtene.
Tverrfaglig gruppearbeid med fokus på konkrete endringar i poststruktur, og
retningslinjer med mål om å trekke pasientene inn som aktive deltakere i egen
behandling. Deles inn i 4 seperate deler som skal evalueres hver for seg etter modell
av Marianne Storms Phd.avhandling ( Service user involvement in in-patient mental
health services.
Studenten vil i sin praksisperiode i samarbeid med sykepleier måle i hvor stor grad

posten involverer pasienten i egen behandling.
Hensikten er å måle pasientenes deltagelse i egen behandling, med utgangspunkt i
behandlingsplanen ved å bruke skjema for brukermedvirkning i hennes avhandling.
Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.)
Kvalitetsikring og gode rutiner for brukermedvirkning på postene
Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb

Hvordan tilrettelegge for en poststruktur som stimulerer til brukermevirkning.
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