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Dagsorden 

 

• ACT-team i Norge: bakgrunn og status 

 

• Hva viser evalueringen av 12 ACT-team? 

 

• ACT og ROP-gruppa 

 



Bakgrunn 

•  Det er i underkant av 18 000 personer med alvorlige 
psykiske lidelser som mottar eller har behov for et 
omfattende tjenestetilbud (IS - 1554)  

 

• Ca 4000 personer som mottar døgnkontinuerlige 
tjenester i kommunen 

 

• I underkant av 10 000 personer som har omfattende 
tjenester fra kommunen (ca 15 timer i uka) 
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Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og 
behov for særlig tilrettelagte tilbud”  

(IS - 1554)  

 
• Ca 4000 personer i Norge med alvorlig psykisk lidelse 

som har et stort tjenestebehov, men som faller utenfor 
eksisterende hjelpeapparat 

 

• Som ett av flere tiltak ønsker Helsedirektoratet å prøve 
ut ACT- modellen for denne gruppa (2009-) 

 

• ACT var den best evaluerte samhandlingsmodellen 
internasjonalt 
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ROP i ACT 

 
• Ca 4000 personer i Norge med ROP-lidelse som ikke kan 

nyttiggjøre seg eksisterende tjenester 
 

• ACT et viktig tilbud til deler av ROP-gruppa 
 

• Integrert dobbeltdiagnosebehandling er en av flere 
kunnskapsbaserte metoder i ACT-modellen 

 
• Viktig å undersøke om ACT-teamene faktisk inkluderer 

denne gruppa og om de gir integrert behandling 

 



ROP-retningslinjen 

 

 

 



Anbefalinger om samhandling 

 
 

 
 

 

  
 
Oppsøkende behandlingsteam, for eksempel et ACT-team, med 
ansatte fra både spesialisthelsetjeneste og kommune bør vurderes 
for personer med sammensatte problemer og lavt funksjonsnivå   

 
 
 

 



Målsetting for ACT-teamene 

Å gi sammenhengende og helhetlige tjenester til personer 
som ikke klarer å oppsøke hjelpeapparatet eller som ikke  
selv ser behovet for det 
 

 Sikre kontinuerlig kontakt med hjelpeapparatet 
 Redusere innleggelser 
 Forbedre personens livskvalitet og fungering 
 
 
 Forpliktende samhandling mellom  
  kommune og DPS 
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Kjennetegn ved målgruppen   

• Alvorlig psykisk lidelse (psykoselidelser, alvorlig bipolar 
lidelse), alene el. i kombinasjon med ruslidelser, kognitiv 
svikt, nedsatt funksjon  

• Sammensatte og langvarige hjelpebehov fra både 
kommunen og spesialisthelsetjenesten 

• Hyppige og ikke planlagte innleggelser  

• Oftere innlagt på tvang  

• Bostedsløshet el. vansker med å opprettholde et 
boligtilbud 

• Sosial isolasjon - manglende sosial støtte  
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Hva er Assertive Community Treatment (ACT)?    
 Et tilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser og 

sammensatte problemer som ikke klarer å nyttiggjøre seg 
ordinære tjenester 

 

 Oppsøkende team der brukeren bor eller oppholder seg 

 

 Aktiv og oppsøkende arbeidsform 

 

 Forpliktende samarbeid mellom DPS og kommune/bydel 

 

 Teamet skal yte og legge til rette for nødvendige helse-, 
omsorgs- og sosiale tjenester. Helhetlige tjenester 
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Hva er Assertive Community Treatment?    

 Tverrfaglig team med kjernebemanning og spesialister 

 Høy intensitet på tjenesten. Møter brukeren flere ganger i 
uka opptil mange år 

 Brukeren kjenner og har kontakt med mange i teamet  

 Teamet skal kunne gi tjenester 24/7 

 Teamet skal kunne gi kunnskapsbaserte behandlingsformer 
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Integrated Dual DisorderTreatment (IDDT) 

 
• Russpesialist 

• Utredning av begge problemområder og relasjonen 
mellom dem 

• Fasespesifikk behandling med tilpassede intervensjoner 
alt etter hvor brukeren er i sin egen bedringsprosess 

• Bruk av motiverende intervju og kognitiv atferdsterapi 

• Familieintervensjoner 

• Forebygge tilbakefall 

• Læringsbasert behandling 
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Hva er Assertive Community Treatment?    

 Maks 100 brukere i ett team 

 

 Krever et opptaksområde på ca 50 000 innbyggere 
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Implementering av en amerikansk 
modell i en norsk kontekst 

 

 

 



Implementering av ACT-modellen i Norge 

 
• 20 mill i stimuleringsmidler hvert år fra 2009- 

 

• Ytterligere 10 mill til ACT og FACT-team fra 2015 

 

• Modellforsøk fra 2007 i Moss 

 

• 11 team startet opp fra 2009-2013 
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Implementering av ACT-modellen i Norge 

 
• ACT-teamene i Norge er organisert som et samarbeid mellom 

kommune og Distrikts psykiatriske sentre (DPS) 

 

• Ansatte fra kommune og DPS som er heltidsansatte i teamet 

 

• Hovedsakelig organisert ved DPS 
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Implementering av ACT-modellen 

 

MODELLFORSØK 
 

Håndbok for ACT teamene  

    - Beskriver modellen og kunnskapsbasert  

       praksis  

     

Opplæringsansvar lagt til NAPHA 

 

Følgeforskning:  N-ROP og A-hus 

 

Stimuleringsmidler 
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FACT-håndbok, opplæring og følgeforskning 

 

MODELLFORSØK 
 

Håndbok for FACT modellen  

    - Beskriver modellen og kunnskapsbasert  

       praksis  

     

     

Opplæringsansvar lagt til N-ROP og NAPHA 

 

Følgeforskning:  N-ROP og A-hus 
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Hva er Flexible Assertive Community Treatment?    

 Langvarig oppfølging til personer med alvorlige 
psykiske lidelser og sammensatte problemer med 
lav fungering 

– Psykoselidelser 

– Bipolar lidelse 

– Alvorlige affektive lidelser 

– Alvorlige angstlidelser 

– Ikke mer enn 15 prosent av brukerne med alvorlige 
personlighetsforstyrrelser 

– Andre alvorlige lidelser 

– Ofte rusproblemer som tilleggsproblemer 

 
| anne.landheim@sykehuset-innlandet.no 



|  |  

Hva er Flexible Assertive Community Treatment?    

 Følger opp 200-220 pasienter i et opptaksområde 
på ca 40-50 000 innbyggere 

 Case Manager og tverrfaglig team 

 Aktivt oppsøkende team 

 10-11 årsverk 

 To nivå av behandlingsintensitet:  

 Ordinær individuell oppfølging (80 %) (minst to ganger i mnd) 

 Intensiv behandling (20 %) (ACT) 
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Hva er forskjellen mellom ACT og FACT? 
• Målgruppe: 

– FACT skal gi et tilbud til alle med alvorlige psykiske lidelser som 
har et lavt funksjonsnivå, og som har vanskeligheter med å 
nyttiggjøre seg ordinære tjenester 

– ACT skal gi et tilbud til personer med de mest alvorlige psykiske 
lidelsene som har et lavt funksjonsnivå, og som har 
vanskeligheter med å nyttiggjøre seg ordinære tjenester  (ca 20 
prosent av gruppa) 

• Intensitet: 
– FACT, minst to kontakter i mnd for 80 % av brukerne 

– ACT, minst tre kontakter i uka eller to timer i uka pr bruker 
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ACT og FACT i Norge? 
 

• Begge modellene krever et stort 
opptaksområde 
– Vi har ca 21 kommuner i Norge med stort nok opptaksområde 

– Vi har ca 10 kommuner med 45 minutters reiseavstand til 
nærliggende kommuner med stort nok opptaksområde 

 

I større opptaksområder kan det være behov for både ACT 

team og FACT-team 
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Status ACT og FACT, mai 2015 

 

• 7 FACT-team (Kristiansand, Grünerløkka, St.Hanshaugen, 
Gamle Oslo, Kronstad 2 team, Helse Fonna) 

 

• 8 ACT-team (Tiller, Tromsø, Jæren, Molde, Ålesund, 
Kristiansund, Moss/Askim/Eidsberg, Follo) 

 

• Tre team er nedlagt etter prosjektperioden 



Forskningsbasert evaluering  

av ACT-team 
 

Prosjektleder Torleif Ruud, avdelingssjef/professor,  

FOU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus 

 

Prosjektansvarlig for evalueringen:  

Anne Landheim,Forskningsleder, Dr.philos 

Nasjonal kompetansetjeneste ROP 



Forskergruppe 

Nasjonal kompetansetjeneste ROP 
•Anne Landheim, sosiolog/dr.philos 

•Sigrun Odden, sosiolog/førstelektor 

•Hanne Kilen, sosiolog/stipendiat 

•Henning Pettersen, master/stipendiat 

FOU-avdeling psykisk helsevern, Akershus 
univ. sykehus 
•Torleif Ruud, psykiater/professor, Prosjektleder 

•Kristin Heiervang, psykolog/forsker 

•Hanne Clausen, lege/stipendiat 

•Ann-Mari Lofthus, master/stipediat 

•Pravin Israel, psykologspesialist/seniorforsker 

•Bente Weimand, psykiatrisk sykepleier/forsker 

 



Problemstillinger  -  og datakilder 

• Hva kjennetegner pasienter som er inkludert i ACT-team? Er 
målgruppa nådd?  
– Pasientutredning ved inntak  

• Arbeider ACT-teamene i henhold til ACT-modellen? 
– Vurdering av modelltrofasthet 12 og 30 måneder etter 

oppstart (TMACT) 

• Hva kjennetegner tjenestene som gis av ACT-teamene? 
– Ukeskjema for registrering av kontakter teamet har med 

brukere 



Problemstillinger  -  og datakilder 

• Hvordan går det med pasientene i ACT- teamene to år etter 
inntak mht psykisk helse, rusbruk, bosituasjon, sosial og 
praktisk fungering og livskvalitet? 
– Pasientutredning ved inntak og etter to år (Observasjonsstudie) 

• Er det færre innleggelser i psykisk helsevern etter inklusjon i 
ACT-team? 
– Data fra Norsk pasientregister 

• Hva er erfaringene med gjennomføring av ACT-modellen i 
Norge?  
– Intervjuer med teamansatte og teamledere 
– Intervjuer med samarbeidspartnere 

• Hvor tilfredse er brukere og pårørende med tjenestetilbudet 
fra ACT- teamet? 
– ”Bruker spør bruker” om erfaringer med ACT-team 
– Intervju med pårørende om erfaringer med ACT-team 

 



Fordeling av datainnsamling for det 
enkelte team 

For det enkelte ACT-team Første år Andre år Tredje år 

Gjøres av ACT teammedlemmer: 

Rekruttering av brukere til evalueringen 

Utredning av brukere ved inntak 

Utredning av brukere etter 24 måneder 

Registrering av kontakter på ukeskjema 

Gjøres av forskergruppen: 

Vurdering av modelltrofasthet mot ACT 

Intervju med team/samarbeidspartnere 

Intervju med brukere om ACT 

Intervju med pårørende om ACT 



Følgeforskning 

 
• Vurdering av modelltrofasthet med tilbakemelding 

 

• Resultater fra pasientutredningen med tilbakemelding 
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12 ACT-team er inkludert i evalueringen 

• Moss- og Indre Østfold (2007) 

• Grünerløkka –Oslo (2009) 

• Kronstad- Bergen (2010) 

• Trondheim (Melhus og Klæbu) (2010) 

• Kristiansand  (2010) 

• Ålesund(2010) 

• Jæren (2010) 

• Tromsø (2010) 

• Grimstad/ Arendal (2010) 

• Skien (2010) 

• Kongsberg (2010) 

• Follo-regionen (2011) 

Opptaksområde  

40-110 000 



Har ACT-teamene rekruttert målgruppa? 
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Kjennetegn ved målgruppen   

• Alvorlig psykisk lidelse (psykose, alvorlig bipolar lidelse), alene 
eller i kombinasjon med ruslidelser, kognitiv svikt, nedsatt 
funksjon  

• Sammensatt og langvarige hjelpebehov fra både kommune og 
spesialisthelsetjenesten 

• Hyppige og ikke planlagte innleggelser  

• Oftere innlagt på tvang  

• Bostedsløshet eller vansker med å opprettholde et boligtilbud 

• Sosial isolasjon - manglende sosial støtte  

• I liten grad i stand til å nyttiggjøre seg det ordinære 
hjelpeapparatet 

| 33 



Har ACT-teamene inkludert målgruppa? 

 

• Har i all hovedsak inkludert personer med alvorlig psykisk 
lidelse (Schizofreni og bipolar lidelse) (ca 90 %) 

 

• Over 60 prosent har også problemfylt bruk av rusmidler 
(amfetamin, cannabis, alkohol) 

 

• Stor funksjonssvikt innenfor mange livsområder (GAF-F: 39)  

 

• 1/3  var under tvungent psykisk helsevern ved inntak i 
teamene 

 

 



Har ACT-teamene inkludert målgruppa? 

 

• Mange og hyppige innleggelser før inntak i ACT-teamene  

    (85 %, 17000 innleggelser to år før inntak-11500 på tvang) 

 

• Manglende kommunale tjenester og gjennomføring av 
vedtak 

 

• Flere uten fast bopel (13%) eller dårlige boforhold (24 %) 

 

 



Rekruttering av målgruppe 

• I løpet av tre år er det inkludert i overkant av  600 
personer til 12 norske ACT-team. I underkant av én 
promille av befolkningsgrunnlaget i de aktuelle regioner 

 

• Ut fra teamenes opptaksområde og anslåtte tall for 
målgruppa for ACT-team i Norge, vil vi si at teamene har 
rekruttert det antall brukere som kan forventes i sine 
regioner 

 

 

 

 



Avsluttet kontakt 

 

• Omtrent 180 personer har avsluttet kontakt         
med ACT-teamene i løpet av tre år 

–¼ trenger ikke lenger tjenester fra ACT-teamet 

–¼ er utredet og ikke i målgruppa 

–15 prosent lykkes ikke i å oppnå kontakt 

–15 prosent av brukerne avsluttet kontakten med teamet 

 

 

 

 
 



Rekruttering av målgruppe 

 

• Teamene har klart å inkludere og engasjere brukere   

   som har hatt vanskeligheter med å nyttiggjøre seg   

   ordinære tjenester 

 

• Teamene har klart å opprettholde kontakten med en stor   

   andel av brukerne (lav drop-out) 

 

• Teamene har klart å nå og opprettholde kontakten    

   med ROP-gruppa 

 

 



Arbeider ACT-teamene i  
henhold til modellen? 

 
 



Tool for Measurement of Assertive Community Treatment 

• TMACT er et verktøy for måling av trofasthet mot ACT-
modellen 

• To forskere besøker ACT-teamet i 2-3 dager og skårer så 
teamets praksis og modelltrofasthet 

• Teamet får en oversikt over alle skåringer og grunnlaget for 
dem, og gir forskerne tilbakemelding på disse, før endelig 
skåre settes. 

• Forskergruppen fikk opplæring av de som har utviklet 
TMACT 



Områder og elementer i TMACT 

1. Drift og struktur 12 subskalaer 

2. Kjernebemanning   7 subskalaer 

3. Spesialistbemanning   8 subskalaer 

4. Kjerneaktiviteter   8 subskalaer 

5. Kunnskapsbaserte aktiviteter   8 subskalaer 

6. Individuelt tilpassede behandlingsplaner   4 subskalaer 



Oppsummering om modelltrofasthet 

• De fleste ACT-teamene har etter 2,5 år moderat 
modelltrofasthet 

• Teamene skårer høyt på drift og struktur og kjernebemanning 

• Skårer høyt når det gjelder sentrale kjerneaktiviteter 

• Teamene skårer lavest på spesialistbemanning og 
kunnskapsbaserte aktiviteter og krisetjenester 

• Teamene har økt modelltrofasthet når det gjelder bruk av 
kunnskapsbaserte metoder, men fortsatt lavt på arbeid 

• Skåring på enkelte skalaer påvirkes av norske forhold, og 
lavere skåre kan da være naturlig her i Norge 



“Eksemplarisk” implementering av modellen 

 
  

•Teamene rekrutterer og beholder målgruppa 

•Yter lokalbaserte tjenester / oppsøker brukerne hjemme og  

  i lokalsamfunnet 

•Benytter ulike metoder for å engasjere brukerne 

•Lav caseload 

•Har fullt ansvar for psykiatri- og rehabiliteringstjenester 

•Jobber aktivt for å øke brukernes selvbestemmelse og uavhengighet 

•Engasjerer og veileder brukernes nettverk 

•Høy involvering ved døgnopphold for brukerne 



Integrert 
dobbeltdiagnosebehandling 

• De fleste team har rusfaglig spesialist 

 

• Flere team bruker elementer fra modellen for integrert behandling 
av dobbeltdiagnose uten at modellen er fullstendig implementert 

 

• Omkring halvparten av brukere som har behov for det mottar 
integrert dobbeltdiagnosebehandling (IDDT) fra teamet 

 

 

 



 
ACT-teamenes praksis  

og kontakt med brukerne 

 

 
Resultater fra registrering av kontakter  

ved bruk av ”ukeskjemaet» 





Prosent av all 

kontakt 

Prosent av møte 

ansikt til ansikt 

 Møter utenom teamets lokaler 64 89 

 Møter i teamets lokaler   8 11 

 Telefonkontakt 28 - 

 Totalt 100 100 

Andel (%) av kontakter på ulike måter 

Alle teamene arbeider oppsøkende i henhold til ACT-modellen 

 

Gjennomsnitt antall 2 kontakter ansikt til ansikt pr bruker pr uke 

Gjennomsnittlig 1 t 50 min tid i kontakt pr bruker pr uke 



Aktiviteter i kontakten med brukerne 

• Hyppigste innholdet i kontakten var støttesamtaler og 

administrering av medikamenter 

• Dernest fulgte sosial trening/fritidsaktiviteter, planlegging av 

behandling eller tiltak, og ulike typer hjelp eller trening 

angående bolig, arbeid og andre praktiske ferdigheter 

• En god del kontakter gjaldt følge til fastlege, samhandling 

med andre tjenester ved møter, og behandlinger som 

psykoterapi 

 



Samhandling med andre tjenester 

• Ved 13 prosent av kontaktene var det andre som deltok. 
Det vil si at 87 prosent av kontaktene ble gjennomført av 
teamene alene 

• Det var hyppigst samhandling med døgnavdelinger ved 
DPS/ sykehus, psykiatri/rustjenester i kommune, NAV og 
fastleger 

• Det hyppigste innholdet i samhandlingen både med 
kommunale tjenester og psykisk helsevern var 
planlegging av behandling og tiltak, samt møter med 
eller uten brukeren 

• Samarbeid om medisinering var også en betydelig del av 
samhandlingen med kommunale tjenester 

 



Har det skjedd en endring hos brukerne fra inntak 
og 24 måneder etter inntak i ACT-teamene? 

 

Hva med ROP-gruppa? 



Datainnsamling 

• Brukere som er inkludert det første driftsåret (n=337) 

 

• 142 brukere er fulgt i en observasjonsperiode på to år  

 

• Kartlagt med de samme verktøyene ved inntak i teamet 
og etter 24 måneder 

 

• Observasjonsstudie 

 

• Representativitet? (142 av 337) 

 

 



 Om pasienter/brukere   0 mnd 24 mnd 
 Livssituasjon Eget skjema x (x) 
 Psykiske problemer BPRS x x 
 Symptombelastning GAF-S X X 
 Somatisk helse Eget skjema x x 
 Rusproblemer Audit, Dudit x x 
 Funksjonsnivå GAF-F X X 
 Praktisk/sosial fungering PSF x x 
 Interesse for kontakt HEAS x X 
 Livskvalitet MANSA x x 
 Livshendelser  i 12 mnd Eget skjema   x 
0 mnd 24 mnd 

Teamenes datainnsamling om den enkelte bruker 



Endring på følgende områder i livet? 

• Bedre boforhold 

• Flere med uføretrygd som hovedinntektskilde 

• Ingen flere i ordinært arbeid 

• Flere i meningsfylt aktivitet (arbeidsrettede tiltak) 

• Nedgang i problemfylt bruk av rusmidler (59%-51%, 16 personer) 

• Lavere symptombelastning målt med GAF-S (41 til 45) 

• Nedgang i prosentandelen med alvorlige/svært alvorlige 
psykiatriske symptomer (82%-74%) 

• Bedring når det gjelder depressive symptomer og selvmordsrisiko 
(BPRS) 

• Høyere funksjonsnivå målt med GAF-F (40 til 43) 

• Ingen endring i PSF (praktisk og sosial fungering) 

 



Endring på følgende områder i livet: 

• Tendens til nedgang i bruk av tvungent psykisk helsevern 
utenfor døgn 

• Flere er under tvungen økonomisk forvaltning 

• Tendens til mer fornøyd med livet samlet sett/livskvalitet 

 

 

 



Hva med ROP-gruppa? 
(benytter rusmidler både ved T0 og T1) 

• Lavere symptombelastning målt med GAF-S: 39,8 til 44,5 

 

• Høyere funksjonsnivå målt med GAF-F: 38,5 til 41,6, men lavere 
enn ikke ROP-gruppa 

 

• Ingen endring i livskvalitet fra inntak og to år etter 

 

• Samme resultat for de som ikke bruker rusmidler ved 
oppfølgingen (n=16) 



Oppsummering 

 
• To år er kort tid for å måle bedring 

 

• Pasientgruppe med alvorlig psykisk lidelse, ofte rusmisbruk og et 
lavt funksjonsnivå 

 

• Gjennomsnittsmålinger 

 

• Ikke RCT-design, men ulike datakilder 



 
 
 
 
 

Finner vi en endring i innleggelser og innleggelser 
under tvang i psykisk helsevern etter inntak  

i ACT-team? 
 

Hva med ROP-gruppa? 

 
 



 

Endring i innleggelser i psykisk helsevern 
 

• Opplysningene er hentet fra Norsk pasientregister 

 

• Innleggelser i psykisk helsevern to år før og  

     to år etter inklusjon i ACT-teamene (n=142) 



 
Antall brukere innlagt i psykisk helsevern to år før 

og to år etter inntak i ACT-team. N=142 
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Antall innleggelser i psykisk helsevern. N=142 
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Antall oppholdsdøgn i psykisk helsevern. N=142 
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Antall døgn i psykisk helsevern. Gj.snitt. 
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Innleggelser i psykisk helsevern, ROP versus  ikke-ROP 

Endring i liggedøgn P-value 

IkkeROP ROP 

Mean Mean 

Liggedøgn tvang 
-26.3 -56.9 0.21 

 



Oppsummering 
• Det er ingen vesentlig endring i antallet innleggelser før 

og etter inklusjon i ACT-teamene 

 

• Det er en signifikant reduksjon i antallet brukere som er 
innlagt i psykisk helsevern etter inklusjon i ACT-teamene 

 

• Det er en halvering av antallet  oppholdsdøgn i psykisk 
helsevern etter inklusjon i ACT-teamene, sammenlignet 
med toårsperioden før inntak 

 

• Det er 55 prosent reduksjon i oppholdsdøgn under tvang i 
psykisk helsevern etter inklusjon i ACT-team 

 



Oppsummering 

 
• Personer i ROP-gruppa hadde den største reduksjonen i 

antallet liggedøgn i psykisk helsevern sammenlignet med 
Ikke ROP-gruppa. Dette til tross for at de fortsatt har et 
rusproblem! 

 

• Dette kan tolkes som at de har fått hjelp på andre 
områder i livet, og at de blir fulgt opp av ACT-teamene 
slik at tvangsinnleggelser i større grad unngås, og at de 
blir lagt inn før de er for syke 

 

• Det kan også bety at de skrives ut igjen raskere fordi 
ACT-teamene ivaretar dem lokalt 



Oppsummering 

 



ACT-modellen i en norsk kontekst 

MODELLFORSØK I STOR SKALA etter initiativ fra 
Helsedirektoratet 

 

 Egen opplæring ved NAPHA 

 ACT-håndbok 

 Vurdering av modelltrofasthet 



 
 
 

1. Vellykket implementering av ACT-modellen  
 
 • Høy implementering av drift og struktur 

• Teamene rekrutterer og beholder målgruppa 

• Oppsøker brukerne ute i lokalsamfunnet 

• Benytter ulike metoder for å engasjere brukerne 

• Har fullt ansvar for psykiatri-og rehabiliteringstjenester 

• Jobber aktivt for å øke brukernes selvbestemmelse og 
uavhengighet 

• Engasjerer og veileder brukernes nettverk  

• Er involvert i sykehusinnleggelser 

• Stor reduksjon i døgnopphold 



Forbedringsområder 

 

 

• Spesialistbemanningen 

 

• Kunnskapsbaserte metoder 
– Mer fokus på arbeid og IPS-modellen 

 

 

• Ansvar for krisetjenester (24/7) 

 

 



ACT-modellen i en norsk kontekst 

 
•Tjenestene til målgruppa er styrket lokalt 

 

•Flyttet flere av tjenestene fra spesialisthelsetjenesten til 
lokalt nivå (ACT-team og kommune/bydel) 

 

•Helhetlige og koordinerte tjenester til målgruppa 

 

•ACT-modellen er i tråd med samhandlingsreformen 

 



ACT-modellen i en norsk kontekst 

 
• ACT-teamene samarbeider i varierende grad med andre 
instanser i kommunen 

 

• Hvor helhetlige tjenester skal ACT-teamene gi, og hvor 
mye og hvilke tjenester skal andre instanser gi til brukerne?  

 



2. ACT-teamene har rekruttert målgruppa 

• Rekruttert målgruppa for ACT. Mange i ROP-gruppa 

• Rekruttert forventet antall brukere i opptaksområdet 

• Har engasjert og inkludert brukere som har hatt 

vanskeligheter med å nyttiggjøre seg ordinære tjenester 

• Opprettholder kontakten med en stor andel av brukerne 

(lav drop-out) 

• Teamene gir helhetlige og kontinuerlige tjenester til 

brukerne 

 



3. Brukerne har oppnådd bedring på flere 
livsområder 

 

• Vesentlig bedring på flere livsområder hos brukerne  

• Brukerne opplever at livet samlet sett har blitt bedre 

• Det er en halvering i antallet oppholdsdøgn i psykisk 

helsevern i toårsperioden etter inklusjon i ACT-team 

• Det er 55 prosent færre oppholdsdøgn under tvang etter 

inklusjon i ACT-teamene  



ACT-modellen i en norsk kontekst 

 
• Fortsatt personer i kommunen som ikke klarer å 
nyttiggjøre seg eksisterende tjenester. Hva med dem? 

 

• Er det elementer ved ACT-modellen som kan overføres til 
andre målgrupper 

 

• ACT versus FACT 

 

 

 
 



Anbefalinger 
 • ACT er et godt tilbud og bør benyttes for personer med alvorlige 

psykisk lidelser, enten med eller uten rusmisbruk, og som ikke har 
klart å nyttiggjøre seg ordinære tjenester. 

 

• ACT-modellen bør etableres i andre kommuner/bydeler i Norge 
som har stort nok opptaksområde (ca 21 kommuner)  

 
• I kommuner med opptaksområde mindre enn 40 000 kan 

etablering av ACT/FACT-team skje gjennom interkommunalt 
samarbeid for den definerte målgruppa (ca 10 kommuner)  

 

• I opptaksområder med liten befolkning og store avstander kan 
elementer av modellen benyttes og ivaretas i et koordinert 
samarbeid mellom ulike tjenester.  

 



Anbefalinger 
  

• FACT-team kan prøves ut for en utvidet målgruppe. Det er særlig 
viktig at en sørger for at den mest alvorlige gruppa ivaretas, og 
at utprøvingen evalueres. Krever opptaksområde på 40 000 

 

• Elementer fra ACT/FACT-modellen kan benyttes for andre 
målgrupper med sammensatte problemer som ikke får 
tilstrekkelige tjenester.  

 
• Det er mye å lære av måten ACT-modellen er implementert på i 

Norge. Håndbok, opplæring og følgeforskning har vært viktige 
implementeringstiltak som anbefales videre for implementering 
av andre evidensbaserte modeller. 

 
anne.landheim@sykehuset-innlandet.no 



Hva med ROP-gruppa? 

• Det ser ut som ACT-teamene klarer å rekruttere 
personer med alvorlige psykiske lidelser og et 
rusmisbruk 

• ROP-gruppa ser ut til å nyttiggjøre seg oppfølging 
og behandling fra ACT-teamet 

– Høyere funksjonsnivå 

– Lavere symptombelastning 

– Halvering i oppholdsdøgn i psykisk helsevern, også 
når det gjelder tvang 



Hva med ROP-gruppa? 

• Hva med andre i ROP-gruppa som ikke har like 
alvorlige psykiske lidelser?  

 

• FACT-team? 

 

• Elementer fra ACT?  



 



 

www.rop.no 
 


