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Prosjektbeskrivelse: 

Etablering av flere ACT/FACT-lignende team i UNN HF sitt 

opptaksområde 
 

Bakgrunn 
Det vises til UNN HF sin langtidsplan 2018-2021 og styresak nr. 28/2017 hvor etablering av ACT-

lignende team prioriteres (https://unn.no/Documents/Styremøter%20dokumenter/2017/28-

290317/Presseprotokoll%20%202017%2003%2028.-29.%20-%20Styremøte%20UNN.pdf).  

ACT-team eller Aktivt oppsøkende behandlingsteam, har som mål å møte behovene til 

pasienter/brukere med alvorlig psykisk lidelse med eller uten samtidig rusmiddelproblematikk og 

nedsatt funksjon på flere livsområder, der det etablerte behandlingsapparatet ikke har klart å 

etablere tilfredsstillende kontakt og behandling. Sentralt står arbeid rettet mot 

pasienter/brukere som ikke nyttiggjør seg det tradisjonelle behandlingstilbudet, eller der dette 

ikke har ønsket effekt. Endring i oppfølging vil primært være knyttet til behandlingstilnærming 

og det terapeutiske løp, men det vil i noen tilfeller også være behov for 

diagnostisk/differensialdiagnostisk arbeid og avklaring. Arbeidsformen vil være utstrakt 

ambulant virksomhet. 

ACT/ FACT – utvikling av behandlingsform internasjonalt og i Norge 

Modellen med Assertive Community Treatment (på norsk: Aktivt oppsøkende behandlingsteam, 

ACT) ble utviklet i USA på begynnelsen av 1970-tallet for å behandle personer med alvorlig 

psykisk lidelse i deres nærmiljø. I Nederland ble lignende team videreutviklet til FACT (Fleksibelt 

ACT).   

 

Hensikten med både ACT- og FACT-modellen er å gi et samlet og helhetlig behandlings- og 

oppfølgingstilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse og med alvorlig svikt i sosial fungering 

ofte i kombinasjon med ruslidelse. Tilstanden vil i hovedsak være gjennomgripende og langvarig 

og behovet for tjenester vil kunne variere fra intensiv daglig oppfølging til oppfølging hver 14. 

dag eller sjeldnere. Prinsippet i behandling er at oppfølging foregår der personen bor og har sitt 

nettverk – altså at behandling flyttes ut av kontor og institusjon, til brukerens hjem og nærmiljø. 

(https://rop.no/actfact/).  

Utfordringen i å tilrettelegge et godt tilbud for denne pasientgruppen har vært kjent over tid. I 

Norge viste en nasjonal kartlegging fra 2008 og evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk 

helse (1998-2008) at personer med alvorlig psykisk lidelse, ofte i kombinasjon med 

rusmiddelmisbruk, lett falt utenfor det vanlige behandlingstilbudet. Utfordringen lå blant annet i 

at flere var uten fast adresse, ikke møtte til avtaler, eller opplevde at de ikke fikk den hjelpen de 

trengte. Ett av tiltakene som ble foreslått overfor denne pasientgruppen var å prøve ut ACT-

team.  

https://unn.no/Documents/Styremøter%20dokumenter/2017/28-290317/Presseprotokoll%20%202017%2003%2028.-29.%20-%20Styremøte%20UNN.pdf
https://unn.no/Documents/Styremøter%20dokumenter/2017/28-290317/Presseprotokoll%20%202017%2003%2028.-29.%20-%20Styremøte%20UNN.pdf
https://rop.no/actfact/
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Arbeid etter ACT/FACT-modellen har derfor vært en nasjonal satsning over flere år. Fra 2007 og 

fram til 2012 ble det etablert 14 ACT-team i Norge. Disse ble evaluert og resultatene er gode. 

(https://rop.no/globalassets/dokumenter/sluttrapport-evaluering-act-team_.pdf) 

De siste årene er det blitt etablert ytterligere ACT og FACT-team (fleksible ACT-team) mange 

steder i landet, inkludert prosjekter med støtte fra fylkesmannen.  

ACT/FACT i UNN HF 
I UNN HF har vi kun et ACT-team som følger opp pasienter tilhørende Tromsø kommune. I 

strategisk utviklingsplan for Psykisk helse- og rusklinikken er det lagt inn en satsning på 

opprettelse av flere tverrfaglige aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT/FACT-modellen. 

Dette for å ivareta de pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ikke nyttiggjør seg det 

tradisjonelle behandlingstilbudet. Det er videre fokusert på en bedring av pasientforløp og 

kvaliteten i tjenesten til en pasientgruppe som tradisjonelt enten ikke får et reelt 

behandlingstilbud eller som bruker deler av tjenesten relativt mye, uten at vi greier å gi dem et 

godt nok behandlingstilbud/oppnår gode resultater av behandling.  

Denne måten å jobbe på samsvarer også bra med intensjonene i samhandlingsreformen da den i 

sin form favner tjenester som i dag tilhører både spesialisthelsetjenesten og kommunene.  

Senter for psykisk helse og rusbehandling (SPHR) Sør-Troms og SPHR Ofoten har inngått 

samarbeid med kommuner i sitt opptaksområde og er i gang med prosjektarbeid for å etablere 

FACT-team. Finansiering skjer via prosjektmidler fra fylkesmannen.    

Forskjellen på ACT og FACT  
https://rop.no/globalassets/dokumenter/act-handbok_2014.pdf 

https://rop.no/globalassets/dokumenter/fact-handbok.pdf 

ACT er laget for å møte behovene til psykosepasienter som det er vanskelig å få etablert kontakt 

med, psykosepasienter med mange mislykkede behandlingsopphold bak seg – ofte på tvang, 

samt unge psykosepasienter preget av positive symptomer og en kaotisk livsførsel.  ACT-

modellen er mest egnet for psykosepasienter med lavt funksjonsnivå og omfattende 

tilleggsbelastninger inkl. ruslidelser. ACT sin målgruppe er den dårligst fungerende 20 % av de 

med alvorlige psykiske lidelser.  Dette tilsvarer kun 0,1 % av den voksne befolkningen og fordrer 

derfor et relativt stort befolkningsgrunnlag for at det skal være aktuelt å etablere. 

FACT-teamene har en litt bredere pasientgruppe og skal favne de fleste personer som har en 

alvorlig psykiske lidelse, uavhengig av diagnose. Disse menneskene støter på alvorlige problemer 

på flere livsområder slik som fysisk helse, arbeidsliv, utdanning, sosial fungering og det å bygge 

og bevare personlige relasjoner. Flere har i tillegg en ruslidelse. I et FACT-team vil 20 % ha en så 

omfattende funksjonssvikt at de trenger oppfølging på samme måte som man ville gitt fra et 

ACT-team, mens 80% av pasientene vil kunne nyttegjøre seg recovery-orientert individuell case-

management som innebærer besøk 2 – 4 ganger pr. måned og bruk av teamets psykiater eller 

psykolog ved behov. Målgruppa for et FACT-team vil omfatte 0,5 - 0,65% av befolkningen over 

18 år og vil være brukere som per i dag er tenkt å skulle benytte kommunens helse- og 

omsorgstjeneste, DPS-poliklinikker, ruspoliklinikker og akuttposter. Tradisjonelt har 

https://rop.no/globalassets/dokumenter/sluttrapport-evaluering-act-team_.pdf
https://rop.no/globalassets/dokumenter/act-handbok_2014.pdf
https://rop.no/globalassets/dokumenter/fact-handbok.pdf
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opptaksområdet til FACT-teamene vært innenfor en et mindre geografisk område enn ACT-

teamene, men dette må ofte justeres når det skal jobbes etter denne modellen i Norge.  

 

Anbefalinger fra Napha (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse) er etablering av ACT-

team i de større byene og FACT-team i mer rurale/perifere strøk. Det er derfor vurdert at FACT-

team antageligvis er det mest hensiktsmessige når det skal etableres nye team i UNN HF. Dette 

med utgangspunkt i geografi, befolkningsgrunnlag, ressursbruk og robusthet i teamene.  

 

Hva sier forskningen om effekten av (F)ACT? 
I forskningslitteratur (bl.a Cochrane-reviews 1998/2010) og nasjonale/ internasjonale 

retningslinjer for behandling av alvorlige psykiske lidelser (bl.a schizofreni og dobbelt diagnose-

problematikk) anbefales både ACT og FACT-team. I disse behandlingsmodeller integrerer man en 

kurativ komponent (up-to-date evidensbasert psykiatrisk behandling) med rehabilitering, samt 

helhetlig ansvar for å tilby pasienten arbeidstjeneste, (IPS) og styrke pasientens evne til å utvikle 

og ivareta egenomsorg og ha ansvar for eget liv (recovery). Hvis man tilbyr (F)ACT med god 

«troskap til modellen» kan man forvente et signifikant bedre resultat sammenlignet med det 

aktuelle «treatment as usual» tilbud som de SPHR i UNN HF nå tilbyr. Det dokumenteres i 

litteraturen at man når en målgruppe som før ikke fikk optimal hjelp (casefinding), kortere og 

færre innleggelser, nedgang i voldsatferd, redusert bruk av tvangsinnleggelser (i Norge fra 11500 

til 5200 oppholdsdøgn på tvang). Det er en signifikant bedring av pasienttilfredshet og subjektiv 

opplevd livskvalitet, signifikant bedring av bo- og arbeidssituasjon, generell økt psykososialt 

funksjonsnivå, inkludert bedre styring på økonomi. Bedring somatisk status, færre psykose- og 

depressive symptomer, færre med alvorlig selvmordsrisiko, samt færre pasienter som har et 

problemfylt bruk av rusmidler.  

Tilbudet vurderes som kostnadseffektivt - særlig på grunn av reduksjon i innleggelser på sikt. Det 

er høyere tilfredshet og mindre burn-out hos behandlere. Det er mindre drop-out fra behandling 

og høyt brukertilfredshet med behandlingstilbudet. Pårørende og andre (indirekte/direkte) 

involverte som for eksempel naboer, politi og NAV, rapporterer også høy grad av tilfredshet med 

tilbudet.   

For ytterligere informasjon – se vedlegg og evaluering av ACT-team i Norge 

 https://helsedirektoratet.no/Documents/Psykisk%20helse/Sluttrapport%20evaluering%20ACT-

Team_endelig.pdf) 

 https://helsedirektoratet.no/Documents/Psykisk%20helse/28112014%20%20Bruker%20sp%C3%B8r%20br

uker%20om%20ACT-endelig%20rapport.pdf)  

Erfaringer i Tromsø, hvor man har hatt team i 7 år, tilsier at det har gitt god effekt med tanke på 

verdigere liv for brukerne. Det har fungert som forebygging av kriser og som skadereduksjon. 

Pasientene har mindre symptomtrykk og det er vurdert redusert selvmordsrisiko.  

Brukerne opplever å kunne ta ansvar i eget liv, de har bedre kontroll over egen økonomi og får 

ytelser de har krav på. Flere er kommet ut i jobb. Når det gjelder boforhold, så bor flere i egen 

eid bolig, er på trappene til å kjøpe eller bor i bedre bolig enn tidligere. Flere har nye, positive 

relasjoner og mange gjenopptar kontakt med pårørende. Det rapporteres også om økt 

https://helsedirektoratet.no/Documents/Psykisk%20helse/Sluttrapport%20evaluering%20ACT-Team_endelig.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Psykisk%20helse/Sluttrapport%20evaluering%20ACT-Team_endelig.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Psykisk%20helse/28112014%20%20Bruker%20sp%C3%B8r%20bruker%20om%20ACT-endelig%20rapport.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Psykisk%20helse/28112014%20%20Bruker%20sp%C3%B8r%20bruker%20om%20ACT-endelig%20rapport.pdf
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livsmestring. Ringvirkningene rundt pasientene ses i at flere pårørende er i arbeid igjen og 

Tromsøpolitiet bekrefter en markant nedgang i antall henvendelser og straffbare forhold for 

denne pasientgruppen (i snitt 20,5 straffbare forhold/kontakt med politiet per pers i 2011, mens 

i 2016 var snittet nede i 5 per pers).  

Mål og resultat 
Effektmål  

 Målet med prosjektet er etablering av 4 (F)ACT-lignende team i tilknytning til SPHR-ene i 

UNN (Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms) 

 Bedre og tydeligere brukermedvirkning inn i pasientforløpet 

 Mer sømløst tilbud til pasientene og brukerne av spesialisthelsetjenesten/kommunale 

tjenester. Mer koordinerte tjenester og dermed bedre kvalitet i tilbudet.  

 Tettere samarbeid med kommunen vil antageligvis gi ringvirkning generelt med tanke på 

hvordan utvikler tjenestetilbudet til psykisk syke og personer med rusproblematikk 

 Vi når og kan tilby tjenester til flere av de aller sykeste og bidra til bedre 

behandlingseffekt for de som allerede er i kontakt med behandlingsapparatet. 

 Forebygge akuttinnleggelser og bruk av tvang  

 

Resultatmål  

Pasientpopulasjon 

 Økt daglig funksjonsnivå/Livsmestring 

 Mindre rus 

 Færre psykosesymptomer 

 Økt brukertilfredshet  

 Flere tilbake i arbeid 

 

Systemnivå 

 Færre innleggelser og reduksjon i liggedøgn - dermed redusert behov for sengeplasser.  

 Reduksjon av tvang 

 Mindre kriminalitet  

 Nettverk – bedre helse/fungering for pårørende  

 

Forutsetninger og rammer 

Befolkningsgrunnlag, reiseavstander og teamstørrelse 

For at teamet skal ha tilstrekkelig antall brukere må opptaksområde i tilknytning til teamet, ha 

en viss størrelse. ACT og FACT-team har tradisjonelt vært vurdert å være aktuelle i de største 

byene i Norge og i UNN HF sitt opptaksområde, er det kun Tromsø som er stor nok.  

Etter utprøving av ACT og FACT i Norge, vurderes det nå at det også i mindre opptaksområder er 

et virksomt og kostnadseffektivt tilbud. Anbefalingene nå tilsier at i opptaksområder med mer 

enn 15 000 innbyggere over 18 år, er det aktuelt å etablere slike team. Forutsetningen er dog at 
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reiseavstander bør ligge innenfor en radius på 1 time. Hvis reiseavstander er større, må det 

gjøres modifisering av arbeidsmodellene – altså (F)ACT-lignende team. Napha har utarbeidet 

konkrete anbefalinger rundt dette som tas med i det videre prosjektarbeidet. Det anbefales ikke 

team i der reiseavstander er mer enn 1,5 – 2 timer. I vårt opptaksområde skal det være mulig å 

etablere team på en slik måte at vi ikke kommer over 1,5 timer i reisetid. (se tabell 1).   

I tabell 1 vises oversikt over befolkning i de ulike kommunene gruppert etter tilknyttet til hvert 

Senter for psykisk helse og rusbehandling i UNN HF, antall potensielle brukere og mulig 

teamstørrelse med utgangspunkt i anbefalinger fra FACT-håndbok. For at teamene skal være 

robuste nok, anbefales en teamstørrelse på 7-12 behandlere. Reisetider er tatt med samme 

tabell. 

Som det framgår av tabellen, vil det være behov for om lag 29 stillinger for å dekke vårt 

opptaksområde (-dette er et noe forsiktig estimat). Det er vanlig at halvparten av stillingene 

finansieres av kommunene og halvparten finansieres av spesialisthelsetjenesten. Det vil si at 

spesialisthelsetjenesten vil måtte finansiere 14,5 stillinger. I tillegg tilkommer kontorpersonell og 

legespesialist i delstilling. Det er ikke rimelig å tenke seg team uten denne kompetansen når vi 

starter opp. Det er derfor lagt inn en noe mindre stillingsandel med annet personell og lagt 

ressurser koblet opp mot disse yrkesgruppene i budsjett. 
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Tabell 1: Befolkning i de ulike kommunene gruppert etter tilknyttet til hvert Senter for psykisk helse 

og rusbehandling i UNN HF, antall potensielle brukere og estimert teamstørrelse, samt reisetider. 

Kommuner/ 
opptaksområder 
 

Folketall 
1.1.2017 

> 18 år 

Antall brukere 
per team1 

 

Anbefalt 
ansatte 

per team 
2 

Reisetid3 
 
 

Narvik 15 097   0 

Tysfjord 1 623   1 t 29 m 4 

Lødingen 1 753   2 t 8 m 
Tjeldsund 1 039   1 t 31 m 

Evenes 1 138   54 m 

Ballangen 2 047   43 m 

SPHR Ofoten 22 697 113 8   

Harstad 19 724   0 
Kvæfjord 2 410   24 m 

Skånland 2 463   33 m 

Ibestad 1 160   1 t 26 m 

SPHR Sør-Troms 25 757 128 9   

Gratangen 906   4 m 

Lavangen 829   1t 32 m 

Bardu 3 163   1t 10 m 

Salangen 1 773   1t 14 m 
Målselv 5 401   39 m 

Sørreisa 2 731   24 m 

Dyrøy 939   52 m 

Tranøy 1 247   16 m 
Torsken 750   1 t 

Berg 755   54 m 

Lenvik 9 021   4 m 

SPHR Midt-Troms 27 515 136 9   

Tromsø 58 692    
Balsfjord 4 602    

Karlsøy 1 940    

Lyngen 2 342    
Storfjord 1 523    

SPHR Tromsø 69 099       
Balsfjord, Storfjord og 
Lyngen 8 467 42     

Kåfjord 1 774   50 m 

Skjervøy 2 335   51 m 

Nordreisa 3 862   0 m 

Kvænangen 1 014   1 t 1 m 

SPHR Nord-Troms 8 985 45 3   

Merknad: Det vurderes å legge Lødingen kommune til SPHR Sør-Troms og Gratangen kommune til SPHR 

Ofoten.  

 

 

                                                            
1 Antall brukere beregnet av 0,5 % av befolkningen. 
2 Det er beregnet 15 brukere per ansatt. Halvparten av stillingene forutsettes finansiert fra kommunene. Kontorpersonale 

og psykiater er ikke tatt med i beregning av ansatte.  
3 Avstand i km beregnet fra kommunesenter til kommunesenter i kommuner med lokalisert SPHR. Se vedlegg 2. 
4 Tysfjords østside. 
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Samarbeid med kommunene 

ACT/FACT-modellen fordrer et tett samarbeid med kommunene fordi selve prinsippet i denne 

modellen er at vi skal kunne tilby tverrfaglige og sammensatte tjenester som går på tvers av de 

ordinære tjenestetilbudene. Etableringen fordrer forpliktende samarbeidsavtaler med involverte 

kommuner rundt drift og finansiering.  

Harstad kommune i samarbeid med Kvæfjord og Skånland, samt SPHR Sør-Troms har fått 

prosjektmidler fra Fylkesmannen i Troms til å planlegge/etablere FACT-team. Narvik kommune 

har sammen med Ballangen, Tysfjord og SPHR Ofoten fått prosjektmidler fra fylkesmannen i 

Nordland til å starte etablering av team. En forutsetning for å lykkes, er at 

prosjektorganiseringen som allerede er etablert, kobles sammen med denne satsningen i UNN 

HF.  

I Midt-Troms er det per nå mange små kommuner og relativt store reiseavstander som utfordrer 

koordinering av teamet og eventuell ressursbruk fra hver kommune. Det blir her viktig å drøfte 

etablering i samarbeid med alle kommunene samlet og i tillegg se på lokale varianter opp mot 

enkeltkommuner ut fra befolkningsgrunnlag og behov. Løkta er et interkommunalt samarbeid i 

Midt-Troms (http://www.midt-troms.no/lokta.108910.no.html) som vi nå søker samarbeid med 

for å få til en god ordning i Midt-Troms og som vi tror kan bidra til en realisering av et FACT-team 

i denne delen av opptaksområdet.  

I Tromsø er det allerede et etablert ACT-team som et samarbeid mellom SPHR Tromsø og 

Tromsø kommune. Befolkningen i Karlsøy har et lignende tilbud fra Ambulant rehabiliterings-

team, selv om dette ikke er realisert som et ACT-team med tilgjengelige ressurser fra 

kommunen. Dette er et samarbeid som eventuelt kan videreutvikles, men som ikke ligger som 

del av denne prosjektplanen. 

Befolkningen i Lyngen, Balsfjord og Storfjord har ikke tilgang på FACT- team. Til sammen har 

disse kommunene et befolkningsgrunnlag på ca 8 000 innbyggere. Dette gir færre innbyggere 

enn hva FACT team er anbefalt for. Befolkningsgrunnlaget og avstander må her vurderes opp 

mot ressursbruk både fra spesialisthelsetjenesten og kommunene. Det er i utgangspunktet ikke 

beregnet midler fra langtidsplanen til oppbygging av et team i denne delen av opptaksområdet 

og det må ses på om et eventuelt tjenestebehov kan løses på andre måter. Kommer klinikken 

etter tilbakemeldinger og nøyere vurderinger fram til at det er likevel er riktig å etablere et 

FACT-lignende team for Balsfjord, Storfjord og Lyngen, vil det vurderes om det er aktuelt å 

omdisponere stillingsressurser internt i SPHR Tromsø eller eventuelt gjennom omstilling av 

stillingsressurser fra andre deler av klinikken. Prosessen rundt et samarbeid med disse 

kommunene vil i så fall følges opp etter en slik omdisponering og omfattes ikke av denne planen.  

I denne prosjektplanen er det ressursmessig dimensjonert med tanke på etablering av FACT-

lignende team i Nord-Troms. Det må likevel jobbes ekstra med hvordan dette skal gjøres i denne 

delen av opptaksrådet, da det er utfordrende å se for seg hvordan man ressursmessig skal kunne 

etablere et robust nok team som står i forhold til befolkningsgrunnlaget (i underkant av 9000. 

Hvis Kvænangen går over til Alta, vil befolkningsgrunnlaget være på under 8000).  

http://www.midt-troms.no/lokta.108910.no.html
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Med utgangspunkt i lite befolkningsgrunnlag i kommuner knyttet til SPHR Nord-Troms og SPHR 

Tromsø (hvis vi ser bort fra Tromsø kommune), må det ses på samhandlingspotensiale mellom 

kommuner og SPHR i UNN HF som ikke nødvendigvis følger dagens samarbeidsflater for å 

optimalisere ressursbruken. Det må også tas høyde for kommende kommunesammenslåing og 

disse som føringer for videre planlegging. Det må også gjøres ytterligere vurderinger av om 

FACT-lignende team er riktig modell for tjenestene som vi skal yte i samarbeid med disse 

kommunene eller om andre modeller må velges for disse delene av opptaksområdet. I alle deler 

av opptaksområdet må både kommune og spesialisthelsetjenesten være nøye med å koordinere 

dette tilbudet med allerede eksisterende tilbud slik at det blir oversiktlig for brukerne og for 

øvrige samarbeidsparter.   

Faglige forutsetninger 

Det tas utgangspunkt i at FACT-modellen er det som er best egnet for vår geografi og 

befolkningsgrunnlag. Det er da essensielt å rekruttere personell med kompetanse innen 

utredning og behandling for mennesker med alvorlig psykiske lidelser og ruslidelser. 

Tverrfaglighet er et viktig premiss og personlig egnethet vektlegges som særlig viktig. Dette 

tilbudet må også ses i sammenheng med det øvrige tilbudet som spesialisthelsetjenesten gir og 

fordrer en omstilling i hele tjenesten både i faglig tenkning og hvordan vi dimensjonerer våre 

andre tilbud til denne pasientgruppen.  

Kompetanse og utdanning 

Anbefalte faggrupper er legespesialist (psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin), 

psykolog/psykologspesialist, sykepleier med videreutdanning i psykisk helse/rus, sosialfaglig 

kompetanse, kontorfaglig (https://rop.no/globalassets/dokumenter/fact-handbok.pdf). 

 

Sammensetningen i teamet må være slik at man fyller rollene som rus-, arbeids- og 

brukerspesialister, i tillegg til det psykolog- og medisinskfaglige. Russpesialisten vil ofte være en 

ansatt med erfaring og kompetanse fra rusbehandling. Tilsvarende vil arbeidsspesialisten være 

en ansatt med særlig kompetanse på å få folk ut i ordinært arbeid. Brukerspesialisten eller 

erfaringskonsulent er en person ansatt i teamet på bakgrunn av sin egen erfaring som mottaker 

av slike eller lignende helsetjenester som teamet yter.  

 

Siden teamet skal jobbe 90 % utadrettet og ute av kontoret, vil en merkantil funksjon være viktig 

for å få dekket ACT/FACT-teamet behov for sentral kontaktfunksjon, både for eksterne parter som 

ønsker å komme i kontakt med teamet og for teamets egne ansatte.  

Det anbefales at leder i teamet har utdanning på mastergradsnivå og med innhold som er 

relevant for leders oppgaver. Leder skal ha klinisk og administrativt ansvar for teamet, 

koordinere det og gi veiledning til personalet på klinisk arbeid. Han/hun kan ikke ha ansvar for 

andre enheter enn teamet, og lederen kan ikke ha andre roller i teamet enn å være leder, men 

lederen skal også uføre klinisk arbeid på linje med de andre medlemmene i teamet. Leder må 

kjenne (F)ACT-modellen ut og inn. 

  

 

https://rop.no/globalassets/dokumenter/fact-handbok.pdf
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Opplæring av hvert enkelt team: 

 For at teamet skal jobbe etter ACT/FACT-modellen er det viktig med konkret opplæring. 

Det finnes per i dag et 5 x 2 dagers kursopplegg. 

https://rop.no/opplaring/kurstilbud/invitasjon_actfactopplaring/.  Dette bør alle team-

medlemmene delta på.  

 Det vil i tillegg være viktig å ha veiledning/oppfølging fra noen som over tid har jobbet 

etter valgte modell og troskaps-målinger.  

 Opplæring av FACT-tavleledere (hvis mulig 3 per team) med vekt på arbeidsprosedyrer 

ved 

FACT-tavlen og hensiktsmessig møteteknikk som passer til FACT-tavlemøter 

 I tillegg er det anbefalt at hver yrkesgruppe får opplæring rundt tolkning av egen rolle 

innenfor FACT 

 Hospitering i allerede etablerte team 

 Det bør også legges opp til opplæring i klinisk bruk av skype, da avstander kan gi noen 

utfordringer, samt at det har vært prøvd ut med positive kliniske resultat.  

 

Ressurser 

Stillinger 

Det er planlagt opprettelse av fire team i samarbeid med kommuner i opptaksområdet til SPHR 

Nord-Troms, Midt-Troms, Sør-Troms og Ofoten.  Lokale tilpasninger for utforming av team må 

avklares. Dimensjonering av teamene er i saksframlegg til styresak 28/2017 angitt til 12-15 

årsverk som skal finansieres i UNN HF (med en forventning om tilsvarende for kommunene).  

Årsverk til de ulike FACT-teamene vil bli fordelt på de ulike opptaksområdene ihht 

befolkningsgrunnlag og utfordringsbildet.  Stillinger angitt i tabell 1 må bare forstås som estimat 

for å angi størrelse på teamet. For at et team skal være robust og stabilt nok, anbefales at det 

minimum 7 stillinger i hvert team. Dette må imidlertid ses opp mot god ressursutnyttelse og det 

øvrige tilbudet som finnes, samt reiseavstander, befolkningsmengde og antall kommuner i 

opptaksområdet. 

  

Transport:  

Hvert team må tilgang på biler og muligens sykler der det er aktuelt som framkomstmiddel da 

FACT-team innebærer en uttalt ambulant arbeidsform. Det anses behov for 2 biler per team (1 i 

Nord-Troms). Det må imidlertid vurderes nærmere med utgangspunkt i hva som finnes i 

kommunene og på SPHR og eventuell mulighet for sambruk.  

Behov for biler må også vurderes nærmere når lokalisering av hvert team er bestemt, reisetider 

er kartlagt og evt. tilpassede arbeidsformer innad i teamet er avklart (skype, færre tavlemøter 

der hele teamet møtes, oppfølging fra kommunalt ansatt med delvis bistand fra teamet).  

Kommunikasjon:  

Det anbefales bærbar PC og mobiltelefoner slik at reisetid også kan benyttes til kontakt med 

pasienter og samarbeidsparter. Dette er også viktig for å sikre tilgjengelighet siden teamet skal 

jobbe ambulant. Det anbefales videre å kjøpe skype-utstyr slik at behandler kan kommunisere 

https://rop.no/opplaring/kurstilbud/invitasjon_actfactopplaring/
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med samarbeidsparter og pasienter via bruke skype og evt avholde tavlemøter utenat alle i timet 

reiser inn til basen.   

Lokaler:  

Det må gjennom videre arbeid avklares hvor det er mest hensiktsmessig at FACT-teamet har sin 

base/lokaler som utgangspunkt for ambulant virksomhet. Det kan enten være ved SPHR eller ute 

i kommunene. Ulike forhold taler for de ulike alternativene. Kostnader med evt.leie må ses 

nærmere på når ønsket lokalisering er bestemt. 

Organisering 
Det er behov for noe tid med hensyn til avklaring av endelig organisering av videre arbeid fordi 

kommunene og brukerne/brukerorganisasjonene vil være sentrale aktører som kan ønske at 

prosjektet organiseres noe annerledes. Den nedenfor stående prosjektbeskrivelsen må således 

forstås som en tentativ plan som vil bli gjort gjenstand for noe endring/tilpasning. 

Som det fremkommer av beskrivelsen foran, er det allerede igangsatt planarbeid i tilknytning til 

tildelte prosjektmidler fra Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Nordland. Organiseringen av 

videre arbeid må skje gjennom kobling av allerede etablert arbeid og satsing i regi av 

langtidsplanen i UNN HF.  

Oppdragsgiver:  

Adm. direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

Ledelse i berørte kommuner 

Styringsgruppe: 

Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken 

Avdelingsleder Avdeling nord,  

Avdelingsleder Avdeling sør 

Representasjon fra kommuner i aktuelle opptaksområder (Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og 

Nord-Troms). Det vil drøftes i OSO og evt regionråd/KS m.h.t. hvordan oppnevning mest 

hensiktsmessig kan skje  

Erfaringskonsulent 

Representasjon brukerorganisasjoner 

KVALUT 

 

Prosjektleder 

Rekrutteres av klinikk. Her kan en se for seg flere tilnærminger (prosjektleder på heltid/deltid 

eller tidlig rekruttering av teamledere hvorav en går inn som prosjektleder) m.h.t. ressursinnsats 

som må avklares tidlig i det videre arbeid. 

Arbeidsgruppe(r) 

Her kan en se for seg flere mulige tilnærminger: En sentral arbeidsgruppe eller flere 

arbeidsgrupper i tilknytning til de enkelte opptaksområder. Dette forhold må avklares tidlig i det 

videre samarbeidet med kommunene. 
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Arbeidsgruppen/arbeidsgruppene vil måtte være sammensatt med: 

- Representasjon fra de ulike SPHR (Sør-Troms, Ofoten, Midt-Troms og Nord-Troms) 

- Representasjon fra kommuner i aktuelle opptaksområder 

- Representasjon fra brukerorganisasjoner 

 

Disse arbeidsgruppene må også es i sammenheng med allerede etablerte prosjekter i tilknytning 

til midler fra fylkesmannen.  

Referansegruppe 

Det etableres en referansegruppe som nyttes i forhold til drøfting og innspill ved sentrale 

milepæler for arbeidet (f.eks. i forhold til oppstart, avtalte milepæler underveis i arbeidet og 

forut for avslutning). Referansegruppen vil kunne være sammensatt av representanter for: 

- Kommuner i opptaksområdet 

- Psykisk helse og rusklinikken:  

o Rusavdelingen 

o Psykiatrisk avdeling 

o Fagutvikling, forskning og utdanning 

- Aktuelle tilgrensende somatiske avdelinger i UNN HF 

- Politi 

- Kriminalomsorg 

Prosjektplan 
Prosjektplanen tar utgangspunkt i der prosjektet står i UNN HF per nå og de signalene vi har fått 

fra kommunene så langt. Planen vil være gjenstand for revisjon når prosjektorganisasjonen er på 

plass.   

Beslutningspunkter/prosjektstyring 

Beslutningspunkter Tidspunkt Beslutningsgrunnlag 

Avklare rammer for prosjekt i 

UNN HF  

November 2017 Prosjektbeskrivelse og 

økonomi langtidsplanen 

Intensjonsavtaler med 

kommunene 

Desember 2017-januar 2018 Informasjon om FACT 

Prosjektbeskrivelse fra UNN 

Utkast intensjonsavtale 

Etablering av 

prosjektorganisasjon 

Desember 2017-januar 2018 Prosjektleder, arbeidsgrupper, 

styringsgrupper, 

referansegrupper 

Utforming av FACT-modell  

Lokal tilpasning 

April 2018 Rapporter fra arbeidsgrupper, 

prosjekt 

Samarbeidsavtaler mellom 

UNN HF og kommunene 

 

Mai 2018 Utkast samarbeidsavtale 

Team etablering Desember 2018 Samarbeidsavtale  

Evaluering av team  Høsten 2020 Fidelitymåling 
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 Evalueringsrapport 

Beslutning om videreføring  Våren 2021 Sluttrapport med 

gevinstrealisering 

Bygger på Fidelitymåling og 

evalueringsrapport høst 2020 

 

Fremdriftsplan/milepæler 

Milepæler Tidspunkt Oppgave/resultat Annet 

Arbeidsgruppe i UNN med 

representanter fra alle SPHR 

er nedsatt 

Juni 2017 

 

Jobbe med prosjektplan og bidra 

til involvering fra ledelse på 

seksjonene og kontaktetablering 

i kommunene.  

Levere 

prosjekt

plan 

1.nov 

Informasjons-/ 

Kompetansegrunnlag er 

innhentet 

Desember 2017 Aktuelle personer fra UNN HF 

deltar på seminar i regi av 

Nasjonalt kompetansesenter for 

psykisk helse (Napha) og 

Helsedirektoratet. Informerer 

kommunene om disse 

seminarene slik at det er mulig 

med deltakelse fra kommunene. 

 

Drøftet i samarbeidsforum Høsten 2017 Etablering av FACT-team drøftet i 

de fire samarbeidsforum psykisk 

helse og rus.  

 

Finansiering og 

ressursgrunnlag er avklart  

November 2017 

Vår 2018 

Beslutning i UNN HF 

Beslutning i kommunene 

 

Informasjonsarbeid 

Drøftingsmøter med 

kommunene er gjennomført 

15.januar 2018 Informasjon/drøftinger med 

kommunene fra oktober til 

januar 

Intensjonsavtaler med 

kommunene  

 

Prosjektorganisasjon er på 

plass 

31.januar 2018 Vi har en prosjektleder og 

arbeidsgrupper + 

referansegruppe er etablert  

 

Informasjon/drøfting i OSO 22. februar 2018 Informasjon om prosjektet    

Lokal tilpasning av FACT-

team. Det foreligger 

anbefaling om 

organisering/forankring av 

team, lokalisering, antall 

ansatte i det enkelte team 

etc. 

30. april 2018 Anbefalinger fra arbeidsgrupper 

med utgangspunkt i veiledere 

(norske håndbøker) og 

evalueringer som er gjort i 

Norge. Tilbakemeldinger fra 

referansegruppe 

 

Samarbeidsavtaler med 

kommunene er undertegnet 

1.juni 2018 Avtale bør gjøres på 

rådmann/ordførernivå 

 

Teamledere er ansatt 1.september 2018   
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Teamene er etablert 15. desember 2018   

Alle medarbeidere har 

gjennomført 

utdanning/opplæring FACT  

1.desember 2019 Utdanningsprogram FACT/ACT 

Veiledning  

 

 

Evaluering gjennomført  1. desember 2020 Fidelitymålinger  

 

Budsjett/økonomi 

2018 Etablering Kostnader  Merknad 

Prosjektleder  700 000 100 % i ett år 

Teamledere 900 000 4 teamledere fra august/september 

Kontorpersonell* 735 000 3 stillinger fra oktober 

Psykolog/psykologspesialist 740 000 2,5 stillinger fra september 

Overlege 500 000 1,5 stillinger (20- 40 % per team fra oktober) 

Høyskole m/videreutd 500 000 3 stillinger fra september 

Erfaringskonsultent 95 000 1 stilling (25 % per team fra november) 

Innredning 4 baser 400 000 Tenkt kontorplasser til halvparten 
+ felles møtebord 

15 mobile kontor 150 000 Anskaffe bærbar PC/docingstasjon 

Skypeutstyr (møterom 145 000 Innkjøp skypestudio per base  

16 Mobiltelefoner inkl. 
abonnement 

70 000 Innkjøp 

Biler 130 000 7 biler. Leasing i 3 måneder 

Opplæring 200 000  

Kopimaskin/skriver 10 000 Leasing 

Div drift 200 000  

Leie av lokaler   

ISF –inntekter   

Totalt 5 475 000  
*Det kan hende noen kontorressurser enten ved SPHR eller i deler av kommunen kan benyttes. Stillingene bør da benyttes 

til klinisk personell da stillingsressursene som er beregnet er noe mindre enn anbefalt.  

** Overlege lagt inn med lav stillingsprosent fordi vet at det er utfordrende med rekruttering og fordi det kan driftes faglig 

forsvarlig uten lege i full stilling. Ved god rekruttering bør det vurderes å øke denne stillingsprosenten.  

 

 

2019 Drift av team Kostnader  Merknad 

Prosjektleder  175 000 50 % i halvt år 

Teamledere 2 800 000 4 stillinger  

Kontorpersonell* 1 650 000 3 stillinger  

Psykolog/psykologspesialist 2 220 000 2,5 stillinger  

Overlege** 2 000 000 1,5 stillinger (20 - 50  % per team)  

Høyskole m/videreutd 2 000 000 3 stillinger  

Erfaringskonsultent 560 000 1 stillinger (25 % per team) 

Tariffestede tillegg 
turnusarbeid 

  

Leasing bil 504 000 7 biler Årspris leasing per bil 72 000 

Drift bil   

Årlige kostnader mobilt kontor 120 000 Leasing og drift (Cisco) 

Telefoni  Mobiltelefonabonnement til alle ansatte 

Kopimaskin/skriver   
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Husleie   

Kurs/opplæring   

Div drift    

ISF-inntekter   

Totalt   
*Det kan hende noen kontorressurser enten ved SPHR eller i deler av kommunen kan benyttes. Stillingene bør da benyttes 

til klinisk personell da stillingsressursene som er beregnet er noe mindre enn anbefalt.  

** Overlege lagt inn med lav stillingsprosent fordi vet at det er utfordrende med rekruttering og fordi det kan driftes faglig 

forsvarlig uten lege i full stilling. Ved god rekruttering bør det vurderes å øke denne stillingsprosenten.  

 

Driftsbudsjett for 2019 vil utarbeides i samarbeid med kommunene. De ulike teamene som 

tidligere er etablert i Norge har ulike modeller for drift av teamene og fordeling av 

driftskostnader (for eksempel 60/40 eller 50/50). Utgifter vil også avhenge av valgt lokalisering, 

kjøreavstander og hvor mye en har behov for tilpasning av modellen. 

Eierskap og deltakelse fra både helseforetaket og kommunene er en forutsetning for 

behandlingsmodellen. Det er viktig med en god forankring i både UNN HF og i kommunene og at 

det er gjennomført gode drøftinger og laget avtaler med utgangspunkt i de norske veilederne og 

evalueringer som er gjort at de norske teamene.  

I etablering av team er det viktig å få ansatt dedikerte fagpersoner og at teamsammensetningen 

blir tverrfaglig. Det er videre avgjørende å få på plass opplæring og gjennomføre 

troskapsmålinger slik at vi sikrer at vi reelt sett etablerer et nytt type tilbud.  

Det vil bli søkt etablering  av samarbeid med KVALUT rundt det videre arbeidet med 

risikoanalyse.  

Gevinstrealiseringsplan 

Gevinstbeskrivelse og gevinstområder 

Etablering av FACT-lignende team vil gi gevinst både i UNN HF, for kommunene, pasienten og i 

noen grad i øvrige deler av samfunnet. Den viktigste gevinsten er at vi kan greie å gi et kvalitativt 

bedre tilbud med dokumentert effekt til en sårbar pasientgruppe. 

System Gevinst/nytte  Gevinstområder/hvor 

oppstår gevinsten 

Ressursgevinst/ 

økonomi 

Samfunnet Mindre vold, mindre kriminalitet, 

bedre helse/fungering hos pårørende, 

flere tilbake i arbeid 

Politi 

Pårørende 

Samfunnet 

 

 

 

 

Samlet 

3 - 7 %* 

kostnads-

reduksjon for 

tjenesten som 

UNN HF Et kvalitativt bedre tilbud til en sårbar 

pasientgruppe.  

Kortere og færre innleggelser 

Mindre bruk av tvang 

Høyere jobbtilfredshet blant ansatte 

og lettere tilgang til kompetanse som 

finnes i kommunene. 

Psykisk helse- og 

rusklinikken 

Ansatte  
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Kommunene Riktigere ytelser NAV og større 

skatteinntekter (- flere brukere og 

pårørende kommer seg i jobb), bedre 

koordinering som gir mindre sløs 

(unngår samtidige ikke målrettet 

innsats), potensielt færre innleggelser 

KAD/rehab., lettere tilgang til 

kompetanse som finnes i 

spesialisthelsetjenesten, høyere 

jobbtilfredshet blant ansatte.  

NAV 

Psykiatritjenesten 

Sengeposter 

Kommunalt ansatte 

ytes til denne 

pasientgruppen 

 

Pasient Symptomreduksjon, færre med 

alvorlig selvmordsrisiko, økt 

psykososialt funksjonsnivå og 

livsmestring, mindre rus, økt 

brukertilfredshet. 

Helsegevinst for de 

alvorligst psykisk 

syke pasientene 

 

* Prosentangivelse er estimat basert på forskning fra Nederland og er ikke direkte sammenlignbar. Den største effekten vil trolig ses i 

kommunene. 

Gevinstansvarlig 

Klinikksjef, Avdelingsledere og ansvarlige i kommunene. Endelig plan med navngitte personer 

utarbeides når samarbeidsavtale med kommunene er underskrevet.  

Tidsplan 

Dette er en pasientgruppe som har alvorlige vansker. Det kan derfor ta noe tid å ta ut gevinst. 

Fra tidligere undersøkelser/evalueringer som er gjort, kan det forventetes en økning i liggedøgn 

det første året fordi man kommer i kontakt med pasienter som ikke har hatt et reelt helsetilbud 

og som er i behov av tett oppfølging og de rammene som en innleggelse kan gi. Sammenlignes 

perioden 2 år før inntak med perioden 2 år etter inntak i ACT-team ses en nedgang i antall 

innleggelser, antall liggedøgn og gjennomsnittlig antall liggedøgn.  

Ut fra forskningen som er gjort, er det grunnlag for å forvente at kostnader for tjenestene 

generelt (både kommune/spesialisthelsetjeneste) til denne pasientgruppen vil gå ned etter 1-2 

år etter at teamet er ordentlig etablert.  

Dokumentasjon/indikator 

Det er godt dokumentert at behandlingstilnærmingen gir gode resultater 

(https://helsedirektoratet.no/Documents/Psykisk%20helse/Sluttrapport%20evaluering%20ACT-

Team_endelig.pdf). En av de viktigste indikatorene på effekt som gjør at man kan forvente 

gevinst, er å måle troskap til modellen (Fidelity). Dette er innbakt som del av metoden og vi vil 

be om bistand fra Napha til å ta i bruk dette og evaluere teamene. Ellers vil det bli viktig å ta ut 

data på liggedøgn, bruk av tvang og rapportering fra brukerne med blant annet fokus må 

symptom(reduksjon) og livsmestring/daglig fungering. Kommunene vil likeså kunne ta ut data fra 

sine registreringssystemer og det vil være aktuelt å ha dialog med politiet for å få data fra dem.  

https://helsedirektoratet.no/Documents/Psykisk%20helse/Sluttrapport%20evaluering%20ACT-Team_endelig.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Psykisk%20helse/Sluttrapport%20evaluering%20ACT-Team_endelig.pdf
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Tiltak for å oppnå gevinstrealisering 

 Godt forarbeid sammen med kommunene. 

 Opplæring, veiledning og fidelitymålinger for å sikre troskap til behandlingsmodellen. 

Risiko 

Foreløpig risikovurdering ses i tabellen under. Det vil bli tatt kontakt med KVALUT for videre arbeid 

med risikoanalyse. Kommunene må også delta aktivt i dette arbeidet.  

Risikofaktor Konsekvens Risikoreduserende tiltak 

Manglende 

samarbeidsavtaler med 

kommune om 

etablering 

Ikke aktuelt å etablere FACT Aktiv jobbing med informasjon om 

FACT 

Samarbeid med kommunene om 

hvordan etablering kan foregå 

For lite ressurser satt 

av til teametablering 

Greier ikke etablere riktig 

arbeidsmodell 

 

Oppløsning av team 

Gode planer (store nok team, riktig 

utstyr, tid til opplæring) 

Oppfølging av hvert enkelt team 

Nøye rekruttering av teamleder  

Manglende 

målgruppeavgrensning 

Bør starte litt smalt og 

deretter utvide 

Utfordring i samarbeid med andre 

Får ikke etablert riktig 

behandlingsmodell 

Tydelige planer 

Koordinering/nettverk mellom 

teamledere 

Vansker i rekruttering 

Spesielt legespes, men 

muligens også 

psykologspesialist og 

erfaringskonsultent 

Greier ikke gi helhetlig spesialisert 

tilbud slik teamet er tenkt å kunne gi 

Lage avtale om fleksibel bruk av 

ressurser fra SPHR – for eksempel 

prosentstillinger som kan brukes i 

teamene 

Manglende troskap til 

modellen 

Ender opp med «treamtment as 

usual» bare organisert i nytt team  

Opplæring 

Fidelity-målinger  

Etablere samarbeid med Napha 
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Vedlegg 1 

(F)ACT Forskningsstøtte  

Oppummering: 
I forskningslitteratur (bl.a Cochrane-reviews 1998/2010) og nasjonale/ internasjonale retningslinjer 

for behandling av alvorlige psykiske lidelser (bl.a schizofreni og dobbelt diagnose-problematikk) 

anbefales både ACT og FACT-team. I disse behandlingsmodeller integrerer man en kurativ 

komponent (up-to-date evidensbasert psykiatrisk behandling) med rehabilitering, samt helhetlig 

ansvar for å tilby pasienten arbeidstjeneste, (IPS) og styrke pasientens evne til å utvikle og ivareta 

egenomsorg og ha ansvar for eget liv (recovery). Hvis man tilbyr (F)ACT med god «troskap til 

modellen» kan man forvente et signifikant bedre resultat sammenlignet med det aktuelle «treatment 

as usual» tilbud som de SPHR i UNN HF nå tilbyr. Det dokumenteres i litteraturen at man når en 

målgruppe som før ikke fikk optimal hjelp (casefinding), kortere og færre innleggelser, nedgang i 

voldsatferd, redusert bruk av tvangsinnleggelser (i Norge fra 11500 til 5200 oppholdsdøgn på tvang). 

Det er en signifikant bedring av pasienttilfredshet og subjektiv opplevd livskvalitet, signifikant 

bedring av bo- og arbeidssituasjon, generell økt psykososialt funksjonsnivå, inkludert bedre styring på 

økonomi. Bedring somatisk status, færre psykose- og depressive symptomer, færre med alvorlig 

selvmordsrisiko, samt færre pasienter som har et problemfylt bruk av rusmidler.  

Tilbudet vurderes som kostnadseffektivt - særlig på grunn av reduksjon i innleggelser på sikt. Det er 

høyere tilfredshet og mindre burn-out hos behandlere. Det er mindre drop-out fra behandling og 

høyt brukertilfredshet med behandlingstilbudet. Pårørende og andre (indirekte/direkte) involverte 

som for eksempel naboer, politi og NAV, rapporterer også høy grad av tilfredshet med tilbudet.   

Internasjonalt:                                                                                                                                       
Avsnittet om internasjonal forskningsstøtte til (F)ACT er basert på M van Vugts oversiktsartikkel om 

(F)ACT-forskning i de nye Nederlandske Håndbok om (Flexible)ACT (R van Veldhuizen 2015).                                        

-- ACT vurderes som en evidens basert behandlingstilbud for mennesker med de alvorligste 

psykiatriske lidelser og blir derfor anbefalt i de fleste internasjonale retningslinjer for 

psykosebehandling/dobbeltdiagnose problematikk (inkluderte de Norske retningslinjer; se nedenfor). 

Allerede i den første Cochrane-review (Marshall & Lockwood, 1998) ble ACT vurdert som signifikant 

bedre enn standart-behandling (kortere og mindre innleggelser, mindre drop-out, signifikant bedring 

av pasienttilfredshet, bo- og arbeids-situasjon. Pga reduksjon i innleggelser også kostnadseffektiv. 

Allerede i 1998 anbefalte de ACT som den nye standart. Mye forskning etter 1998 (nå mest utenfor 

USA) resulterte i den andre Cochrane review (Dietrich ea 2010) som fortsatt var positiv (men 

resultatene var mindre spektakulære fordi standart-behandling hadde gått mer i retning av 

ACT/Intensive Case management (ICM)). Tydelig at høy ACT-modell-fidelity-skåre resulterte i 

signifikant bedre resultater.                                                                                                                                                    

– FACT: Den opprinnelige Nederlandske Flexible-ACT ble så rask populær og dermed implementert 

som standart i Nederland at det ikke var mulig å forske (randomisert-modell), fordi den gamle 

«treatment as usuall» forsvant helt. Fordi det evidensbaserte ACT-tilbud er del av FACT finnes det 

konsensus at også FACT er et evidensbasert tilbud men med mer fleksibilitet og dermed økonomiske 

fordeler. Forskning viser at også FACT er kostnadseffektiv, gir signifikant symptomreduksjon, 
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reduserer antall og varighet av innleggelser, øker psykososial funksjonsnivå, reduserer etter 2 år total 

tjenestebruk og øker livskvalitet (Nugter 2015, Bak 2008).                                                                                                                                                   

-- Nyere forskning retter seg mot (F)ACT for spesifikke målgrupper som rettspsykiatriske pasienter, 

første psykose pasienter (spesielt lovende resultater), eldre, alvorlige personlighetsforstyrrelser, osv. 

Også den relasjon mellom effekt og fidelity (troskap til modellen) er populær; spesielt for å forsøke å 

destillere eventuelle ekstra virksomme komponenter i det sammensatte tilbud.                                                                                                           

– IPS (Individual placement and support/Individuell jobbstøtte) er en av de komponenter i (F)ACT. 

Forskning viser at IPS er den metodikken som fungerer best på verdensbasis i å integrere mennesker 

med psykiske helseproblemer i ordinært arbeid. Metoden er gjennomprøvd, evaluert, systematisert 

og kvalitetssikret. En gjennomgang av 17 randomiserte kontrollerte studier viste at IPS- 

programmene gir bedre arbeidsmessige resultater enn tradisjonelle tiltak av høy kvalitet. Samlet 

viste studiene at 58 prosent av deltakerne som var med i IPS fikk vanlig jobb, mot 21 prosent i de 

andre programmene i kontroll- gruppene (Bondet al., 2001; Burns et al., 2009; Kukla, Bond & Xie 

2012; Mueser et al., 1997, Bond, Drake & Becker, 2012). Cochrane (Y Kinoshita, 2013) vurderer IPS 

som en effektiv/evidensbasert metode. 

 

Norge 
En Norsk undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team (Bruker spør bruker om 

ACT, Heiervang, ea 2014) Oppsummerte:  

«Brukernes erfaringer med ACT er positiv. Helsen oppleves som bedre etter å ha fått kontakt med 

ACT-teamet og ACT oppleves som bedre enn tidligere behandling. De norske ACT-brukerne er mer 

tilfredse enn brukere av ordinære tjenester og ACT-brukere i flere andre land. De opplever ikke 

hjelpen som påtrengende og ønsker seg heller mer kontakt enn mindre. Relasjonen til nærmeste 

behandler oppgis å være svært god, ikke minst med tanke på den type problematikk brukergruppen 

strever med. Det er vanlig å anta at helsetjenestene ellers har store utfordringer med å etablere og 

beholde kontakt med denne brukergruppen. Brukerne rapporterer høy tilfredshet med typiske ACT-

kjennetegn, som å bli oppsøkt hjemme/ute, å forholde seg til et helt team framfor en enkelt 

behandler og å motta spesialiserte tjenester integrert i teamet, framfor å måtte søke spesialisert 

hjelp hos ulike instanser. De rapporterer å få de tjenester troskapsmålinger av teamene viser at de gir 

og funnene tyder på at de verdsetter og ønsker seg ACT med høy modelltroskap. 

 

En Norsk undersøkelse om pårørendes erfaringer med ACT-team, og ACT-teamlederes erfaringer 

med samarbeid med pårørende: Pårørende og ACT-team (Weimand, ea 2014) Oppsummerte: 

Pårørendes vurdering av ACT-team når det gjelder nytte for brukeren 

Pårørende rapporterte høy tilfredshet med ACT team for brukernes del og mente at tjenesten var 

etter brukerens ønske. De vurderer videre at ACT-teamet møtte nesten alle behov som brukeren 

hadde og hjalp brukeren til a håndtere problemene sine på en bedre mate. En liten gruppe 

pårørende var ikke fornøyd med omfang av hjelp brukeren hadde mottatt. Totalt sett var pårørende 

fornøyd med ACT-team for brukerens del, og ville anbefale ACT til en venn der det ble aktuelt. 

Pårørendes vurdering av bedring hos brukeren etter inntak i ACT-team 
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Nesten halvparten av de pårørende vurderte at brukerens helse er blitt bedre etter at de fikk kontakt 

med ACT-team, mens en fjerdedel opplevde at brukeren har blitt dårligere. De resterende mener at 

det ikke har vart noen forandring i brukerens helsetilstand for og etter kontakt med ACT-team. 

Pårørendes vurdering av ACT-team for egen del 

Pårørendes vurdering av kontakten med ACT-team for egen del var blandet. En tredjedel opplevde at 

deres mening om behandlingen ble vektlagt, halvparten at den ble lite vektlagt, og resten var usikre. 

Nesten halvparten opplevde a fa lite gehør for sine erfaringer og meninger om medisinering. Likevel 

rapporterte halvparten at malene som var satt for brukerens tilbud var i trad med deres egne mal for 

ham/ henne. Sammenlignet med tidligere psykiske helsetjenester var pårørende fornøyd med 

ACTteam. De opplevd ACT team i langt større grad enn andre tjenester inkluderte pårørende. 

Teamlederes vurdering av ACT-teamenes samarbeid med pårørende 

Teamlederne mente at ACT-team var bedre til a inkludere pårørende enn ordinære psykiske 

helsetjenester er. De jobbet med brukerne i kontinuerlige prosesser over tid og kunne derfor bedre 

forstå det komplekse samspillet mellom pårørende og brukere. Det har vært viktig a anerkjenne de 

pårørende som ressurs og samarbeidspartnere, og bidra med avlastning og praktisk og emosjonell 

støtte, samt informere om samtalegrupper der pårørende kunne dele erfaringer. Taushetsplikt ble et 

mindre problem om en ga generell informasjon og prøvde a mote de pårørendes egne behov på en 

respektfull mate. Fordi teamene ved sin oppsøkende virksomhet sa både brukerens og pårørendes 

livssituasjon, kunne de også bidra direkte og indirekte til ivaretakelse av pårørende. 

 

Utprøving av ACT-team i Norge. Hva viser resultatene? (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig 

rusmisbruk og psykisk lidelse, Ruud ea 2014) Konkluderte: 

- de norske ACT-teamene har lykkes i å rekruttere målgruppen slik den er definert av 

Helsedirektoratet og i ACT-modellen. De inkluderer i all hovedsak personer med alvorlig 

psykisk lidelse, rusmiddelmisbruk og med stor funksjonssvikt innen flere områder. 

- teamene har rekruttert det antallet brukere som var forventet i opptaksområdene. Det vil si 

omtrent én promille av befolkningsgrunnlaget (600 av 800 000). 

- drift og struktur og kjerneaktiviteter er høyt implementert i henhold til ACT-modellen. 

- teamene har i stor grad fullt ansvar for psykiatriske tjenester, rehabiliteringstjenester, det å 

jobbe lokalbasert/oppsøkende og at teamene benytter ulike metoder for å komme i kontakt 

med brukerne. 

- teamene utfører helhetlige tjenester enten alene eller i samarbeid med andre tjenester. 

- kommunen gjennomfører fortsatt noen oppgaver teamene kunne ivaretatt. 

- brukerne har oppnådd bedring på ulike områder i livet to år etter inklusjon i ACT-teamene. 

- antallet oppholdsdøgn er halvert fra 17 172 til 8 729 i toårsperioden etter inklusjon i ACT-

teamene, sammenlignet med to år før inklusjon. 

- det er færre innleggelser under tvang etter inntak i ACT-team. I løpet av 24-

månedersperioden før inntak i ACT var omtrent 11 500 oppholdsdøgn på tvang, mens det var 

5 200 oppholdsdøgn etter inntak. 

- brukerne rapporterte høy tilfredshet med de spesifikke arbeidsmetodene i ACT. 

- de pårørende var fornøyd med omfanget og typen av hjelp fra teamene. 

- teamansatte har stor tro på ACT-modellen, og mener at en bør fortsette å arbeide etter 

modellen. 
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- samarbeidspartnerne framhever at ACT-teamene fungerer som brobyggere og koordinatorer 

mellom enheter i kommunene og mellom de kommunale tjenestene og 

spesialisthelsetjenestene. 

- både brukere, pårørende, teamansatte og samarbeidspartnere opplever at ACT-teamene har 

nådd ei målgruppe som andre tjenester ikke når. 

- samtlige datakilder i evalueringen bekrefter at ACT-teamene har vært et nyttig og godt tilbud 

for målgruppa. 

 

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus 

– og psykisk lidelse – ROP lidelser (2012) beskriver (side 61): 

7.4.3 ACT-team og andre oppsøkende behandlingsteam; Bruk av ulike former for oppsøkende 

behandlingsteam, som for eksempel ACTteam er godt dokumentert som en behandlingsform for 

pasienter med alvorlig psykisk lidelse for å motvirke at pasientene faller ut av behandlingen og 

hindrer gjeninnleggelser i sykehus. Det er også noe dokumentasjon på at denne behandlingsformen 

kan bidra til redusert rusmiddelbruk. Behandling i oppsøkende samhandlingsteam bør gis til personer 

som ikke responderer på tradisjonell poliklinisk behandling, sykehusopphold eller annen døgnbasert 

institusjonsbehandling (anbefaling 39). I oppsøkende arbeid er det viktig å arbeide langsiktig og ha et 

mestringsog rehabiliterende perspektiv. Tilnærmingen er tverrfaglig og innholdet i tjenesten baseres 

på dokumentert kunnskap. 

 

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med 

psykoselidelser (Helsedirektoratet, IS-1957, Juni 2013) anbefaler (med høyeste evidensnivå 

1a/Gradering A) at personer med alvorlige psykoselidelser og sammensatte tjenestebehov, som 

ikke greier å dra nytte av det ordinære tjenestetilbudet, tilbys behandling og oppfølging etter ACT-

modellen. Retningslinje beskriver (fra side 118);  

I en systematisk kunnskapsoversikt fra Cochrane Collaboration (Dieterich M, Irving CB, Park B, 

Marshall M. Intensive case management for severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 

2010;(10): CD007906) brukes betegnelsen Intensiv Case Management (ICM) for a sammenstille 

forskning og resultater fra ulike typer oppsøkende behandlingsteam. Assertive Community 

Treatment (ACT) inngår i denne oversikten. Det kan være vanskelig a skille mellom ulike former for 

ICM og ACT, men i ACT understrekes den tverrfaglige teamtilnærmingen og viktigheten av a arbeide 

systematisk og langsiktig i et mestrings- og bedringsperspektiv. ACT-teamene arbeider også med 

færre brukere per ansatt (1:10). (..) 

Forskning viser at ICM har effekt i form av et noe lavere forbruk av døgnopphold, at færre mister 

kontakt med helsetjenestene, en bedring i boligforhold og et høyere antall brukere i arbeid. Det er 

sannsynligvis redusert risiko for selvmord og død. 

 

I Nederland har en de senere arene satset på etablering av ACT-team, samtidig som en har valgt a 

gjøre tilpasninger av modellen. Den modifiserte modellen kalles for Function 

– ACT eller Flexible – ACT (FACT). (..) Erfaringer og studier fra Nederland viser at i løpet av en 

toårsperiode vil en betydelig andel av brukerne i FACT-teamene (ca. 80 %) ha hatt behov for et mer 

intensivt ACT-tilbud i kortere eller lengre perioder. Dette tyder på at brukernes behov for oppfølging 

og støtte kan variere betydelig, og at de oppsøkende tjenestene bor vare fleksible og tilpasset den 

enkeltes behov.  



21 
 

Modellen for Assertive Community Treatment (ACT) ble utviklet i USA pa 1970-tallet, og studier viser 

at ACT er godt dokumentert som en nyttig og kostnadseffektiv metode for å organisere oppsøkende 

tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser som lever utenfor institusjon, og som ikke i 

tilstrekkelig grad klarer a nyttiggjøre seg det ordinære tjenestetilbudet.  

 

ACT er en effektiv form for psykososial behandling for de dårligste pasientene med 

schizofrenidiagnose, som ellers ville ha vært innlagt over lang tid. Hvorvidt slike team også reduserer 

innleggelser i spesialisert psykisk helsevern, er uklart, men noen studier peker i den retningen. De 

fleste studier som har sett på effekten av ACT-team, har blitt gjort i USA, og det kan være vanskelig a 

generalisere resultatene til norske forhold. En gjennomgang av de ulike studiene relatert til ACT-

team, viser at denne typen poliklinisk oppsøkende virksomhet gjør at pasienter har god kontakt med 

ulike tjenester de har behov for, og at brukerne rapporterer en høy tilfredshet med behandlingen.  
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Vedlegg 2 

Avstandskomponent SPHR      

Tabellene under viser anslag reiseavstand med bil i tid og km. fra kommunesenter til kommunesenter 
i kommuner med lokalisert SPHR. Kilde: no.avstand.org (som bygger på Google Maps). 

SPHR Kommune Kommunesenter Avstand min. Avstand km 

SPHR Ofoten, VPP 

Narvik Narvik 0 0 

Ballangen Ballangen 43 m 42  

Tysfjord (østside) Kjøpsvik 1 t 29 m 96  

Evenes Bogen 54 m 61  

Lødingen Lødingen 2 t 8 m 144  

Tjeldsund Hol 1 t 31 100  

SPHR Ofoten, 
døgn Håkvik 

Narvik Narvik 15 m 11 

Ballangen Ballangen 28 m 31 

Tysfjord (østside) Kjøpsvik 1 t 14 m 85 

Evenes Bogen 1 t 9 m 72 

Lødingen Lødingen 2 t 22 m 156 
 

Hålogalandsbrua vil gi 18 km. kortere reiseavstand og 15-20 km. kortere reisetid for kommunene Evenes, 
Lødingen og Tjeldsund. Kilde: http://www.haalogalandsbrua.no/om-prosjektet/ 
Lødingen til Harstad: 75 km/1 t 12 m. Tjeldsund til Harstad: 57 km/57 m 
 

SPHR Kommune Kommunesenter Avstand min. Avstand km 

SPHR Sør-Troms 

Harstad Harstad 0 m 0 

Kvæfjord Borkenes 24 m 19 

Ibestad Hamnvik 1 t 26 m 34 

Skånland Evenskjer 33 m 31 
 

Ibestad til Sjøvegan: 46 km/50 min. Ibestad til Silsand: 97 km/1 t 35 m. 
 

SPHR Kommune Kommunesenter Avstand min. Avstand km 

SPHR Midt-
Troms, Silsand 

Lenvik Finnsnes 4 m 2 

Berg Skaland 54 m 55 

Torsken Gryllefjord 1 t 59 

Tranøy Vangsvik 16 m 15 

Dyrøy Brøstadbotn 52 m 46 

Sørreisa Sørreisa 24 m 21 

Målselv Moen 39 m 40 

Salangen Sjøvegan 1 t 14 min 73  

Bardu Setermoen 1 t 10 m 74 

Lavangen Tennevoll 1 t 32 m 91 

Gratangen Årstein 1 t 55 m 126 

SPHR Midt-
Troms, Sjøvegan 
(VPP) 

Salangen Sjøvegan 0 0 

Dyrøy Brøstadbotn 30 m 30 

Bardu Setermoen 27 m 28 

Lavangen Tennevoll 20 m 19 

Gratangen Årstein 51 m 52 

Sørreisa Sørreisa 50 m 52 

Målselv Moen 1 t 6 m 68 
Gratangen til Narvik før Hålogalandsbrua:  57 km/57 m. Etter bru: 39 km/15-20 min. red. reisetid. 
Lavangen til Narvik før Hålogalandsbrua:  74 km/1 t 11 m. Etter bru: 56 km /15-20 min. red. reisetid. 

http://no.avstand.org/
http://www.haalogalandsbrua.no/om-prosjektet/
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Bardu til Narvik før Hålogalandsbrua:  90 km/1 t 19 m. Etter bru: 72 km/15-20 min. red. reisetid. 
Salangen til Narvik før Hålogalandsbrua:  91 km/1 t 26 m. Etter bru: 73 km/15-20 min. red reisetid. 

 

SPHR Kommune Kommunesenter Avstand min. Avstand km 

SPHR Nord-
Troms 

Nordreisa Storslett 0  

Kvænangen Burfjord 1 t 1 m 72 

Kåfjord Olderdalen 50 m 48 

Skjervøy Skjervøy 51 m 48 
 

Kvænangen til Alta: 94 km/1 t. 21 m. 
 

SPHR Kommune Kommunesenter Avstand min. Avstand km 

SPHR Tromsø 

Tromsø Tromsø 0  

Karlsøy Hansnes 1 t 6 m 63 

Balsfjord Storsteinnes 1 t 19 m 89 

Lyngen Lyngseidet 1 t 48 m 77 

Storfjord Hatteng 1 t 24 m 94 

SPHR Tromsø, 
Storsteinnes 
(VPP og døgn) 

Balsfjord Storsteinnes 0 0 

Lyngen Lyngseidet 1 t 14 m 77 

Storfjord Hatteng 35 m 40 

Tromsø Tromsø 1 t 19 m 89 

 

Veiprosjekter: 
Pågående veiprosjekter (bl.a. E-6 Indre Nordnes – Skardalen og Langslett – Sørkjosen med planlagte åpninger i 
2018) og planlagte veiprosjekter (bl.a. E-8 Ramfjord og E-6/Rv 85/Rv 83, Hålogalandsveien) vil innvirke på reise-
avstander/tider. Innvirkning av E-6 Hålogalandsbrua, med planlagt åpning medio 2018, er omtalt foran 
 
Kilder: 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter?query=&fylke=Troms&kommune=&veg=&fase=&vegpakke=&submit=
S%C3%B8k&sok=S%C3%B8k 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter?query=&fylke=Nordland&kommune=&veg=&fase=&vegpakke=&sub
mit=S%C3%B8k&sok=S%C3%B8k 
 
Kommunereformen: 
Kommunereformen vil innvirke på kommuneinndeling: 
- Narvik, Ballangen, Tysfjord (deles) 
- Tjeldsund, Skånland 
- Tranøy, Lenvik, Torsken, Berg 
 
 
Kilde: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Hvorfor-
kommunereform/nye-kommuner/id2470015/ 
 

 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter?query=&fylke=Troms&kommune=&veg=&fase=&vegpakke=&submit=S%C3%B8k&sok=S%C3%B8k
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter?query=&fylke=Troms&kommune=&veg=&fase=&vegpakke=&submit=S%C3%B8k&sok=S%C3%B8k
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter?query=&fylke=Nordland&kommune=&veg=&fase=&vegpakke=&submit=S%C3%B8k&sok=S%C3%B8k
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter?query=&fylke=Nordland&kommune=&veg=&fase=&vegpakke=&submit=S%C3%B8k&sok=S%C3%B8k
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Hvorfor-kommunereform/nye-kommuner/id2470015/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Hvorfor-kommunereform/nye-kommuner/id2470015/

