
   
 
 
KORT OMTALE AV PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT 
KVALITETSUTVIKLINGSMIDLAR i 2010.  
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om kvalitetssatsinga i Helse Vest 
 
Prosjektnamn 
Postatmosfærens betydning for behandlingsmiljøet i sengeposter  
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Randi Slettebø Bendiksen, Dalane DPS 
 
Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt.  
Kvifor blei prosjektet starta? 
 
Oppmerksomhet rundt postatmosfærens betydning for behandlingsresultatet er ikke noe 
nytt. Ward Atmosphere Scale (WAS) er en metode som ble brukt allerede på 60/70-tallet for 
å måle hvordan atmosfæren i postmiljøet virket inn på behandlingen til pasienten. Her er 
psykiatrisk divisjon ikke noe unntak. Det ble gjort WAS målinger på flere poster på slutten av 
-90 tallet. Nå ønsker vi at WAS målinger skal kunne bli en del av kvalitetssikringen innen det 
miljøterapeutiske arbeidet på våre sengeposter. Vi tror at tiden nå er inne for å ta i bruk 
dette måleinstrumentet systematisk for å se på behandlingsmiljøet i den enkelte post. 
Divisjonen startet i 2008 en relasjonsutdanning for miljøterapeuter hvor oppmerksomhet på 
pasientens relasjoner og utfordringer i og rundt relasjoner har stor betydning.  
 
 
 
 
Mål for prosjektet  
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?  
 
 
Formålet med prosjektet er å bli dyktige på å kunne gjennomføre WAS målinger, tolke 
resultatene og gi tilbakemeldinger til postene på en konstruktiv måte. 
 
Metodisk tilnærming / evaluering av effekt 
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast ? 
 
Metoden gruppen skal bruke er WAS målinger, og vi vil få veiledning i tolkning av 
resultatene. 
 
Vi ønsker å starte med noen få målinger hvor gruppen får øvd seg på å gjennomføre 
målinger, gi postene tilbakemeldinger på resultatet og videre jobbe med hvordan den 
enkelte post kan nyttiggjøre seg resultatet for det videre miljøterapeutiske arbeidet. Lære 
oss å tolke analysen og gi tilbakemeldinger til postene om resultatet på en konstruktiv måte. 
Vi har allerede etablert ei gruppe som skal starte forsiktig med å gjennomføre WAS 
målinger. Vi ønsker at dette skal bidra til noe mer enn bare målinger. Vi ønsker å sikre 
kvaliteten på tilbakemeldingene som postene får slik at målingene kan brukes i utviklingen 
av miljøterapien på den enkelte post. 
 
 



 
 
 
Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.) 
 
Prosjektet vil ha stor betydning innen divisjonen der vi kan se om postatmosfæren er 
tilpasset behandlingsprofilen i den enkelte enhet. 
 
Resultatene kan brukes i utviklingen av miljøterapien i enhetene. 
 
 
Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 
Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb 
 
Vi har målsetting om å skrive artikkel for fagtidsskrift i første omgang, og vi vil og være 
aktive på å formidle våre erfaringer på aktuelle konferanser.  
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