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Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt
Sola DPS har i miljøterapi, fokus på relasjonsbehandling. Vi er opptatt av å se pasientens symptomer
som uttrykk for noe mer enn tegn på sykdom. Symptomene kan også være pasientens måte å
håndtere sine livsutfordringer. DPSet har tatt i bruk kognitive verktøy og jobber med å synliggjøre
måten vi jobber. Vi har utarbeidet et internt hefte: miljøterapi på Sola DPS og vil nå utgi bok med
arbeidstittel; Relasjonens betydning for utvikling av en terapeutisk postatmosfære.
Vi vil utarbeide informasjonshefte for pasientene for å synliggjøre hva de kan forvente seg av den
miljøterapeutiske behandlingen når de er innlagt på vårt DPS. Alle postene på Sola DPS har tatt
minimum 2 WAS målinger. Disse synliggjør en positiv postatmosfære. Alle nøkkelvariablene peker i
riktig retning. Målingene viser også en markant økning fra 1 til andre måling på at pasientene får brukt
ferdighetene sine og opplever at de aktiviteter de gjør i posten gir økt selvtillit. Postatmosfæren er den
målbare enkeltfaktoren som har størst betydning for pasienter som mottar miljøterapi. Vi ønsker å se
nærmere på hvilke konsekvenser det har hatt for postatmosfæren å jobbe systematisk med
relasjonsbehandling. Helse Vest har i sin tildeling av midler koblet oss sammen med Solli DPS i
Bergen. Det blir et spennende samarbeid.

Mål for prosjektet
Synliggjøre hvilken betydning målrettet og strukturert arbeid med relasjonsbehandling har for
postatmosfæren.

Metodisk tilnærming / evaluering og måling av effekt
Gruppearbeid på tvers av postene
Samarbeid med Solli DPS
Litteraturstudie
WASmåling, sammenligning og evaluering av alle målinger gjort på Sola DPS

Planlagt bruk av resultat i eiga eining
-

Alle pasienter får ved innleggelsen et informasjonshefte om miljøterapi på Sola DPS
Videreutvikle miljøterapi i egen enhet

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
Planlagt lansering av bok på Schizofrenidagene 2015
Delta på fagdager og konferanser

Oppstarttidspunkt august 2014

Sluttidspunkt desember 2015

