
Helhetlige og integrerte tjenester for 
personer med samtidig rusproblematikk og 
psykiske lidelser 

• ACT og FACT: modellene, erfaringer og forskning 
• Integrert dobbeltdiagnosebehandling(IDDT): om 

modellen
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ACT og FACT i Norge
To samhandlingsmodeller 
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Hva er ACT og FACT? 
• ACT ble utviklet i USA på 1970-tallet

• FACT bygger i stor grad på ACT, og er utviklet i 
Nederland

• To modeller for personer med alvorlige psykisk 
lidelser, og ofte rusmiddelproblemer
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Nasjonal satsning

• Styrke tilbudet til mennesker med langvarige og sammensatte 
tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og 
virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. 

• Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller 
rusmiddelproblemer som har langvarige og sammensatte behov 
for behandling, rehabilitering og oppfølging.

• Etablering av samhandlingsmodeller i kommunen og/eller 
mellom kommune og spesialisthelsetjeneste som sikrer et 
koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud til 
målgruppen



"Tilbud til voksne med langvarige og 
sammensatte tjenestebehov"

Mål for ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og 
sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og 
virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

1. Bidra til økt etablering og implementering av allerede utprøvde og kunnskapsbaserte 
tjenestemodeller gjennom omstilling av eksisterende lokalbaserte psykisk helse- og 
rustjenester i kommuner og helseforetak. ACT og FACT-team, oppsøkende og 
teambaserte tjenester.

2. Bidra til å understøtte etablering av prioriterte tiltak i Prop. 15 S (2015-2016) 
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). MO-sentere, LASSO, Housing First)

3. Bidra til fortsatt utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller 
på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet.
•

Målgruppe: voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller 
rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte 
behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.

• Beløp: 218 millioner kroner i 2021 (unge og voksne)



Ulike samhandlingsmodeller
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• Sikre utbredelse av 
dokumenterte effektive 
arbeidsmåter som Rask 
psykisk helsehjelp, ACT-
team og internettassistert 
behandling

• Utbygging av oppsøkende 
behandlings-team etter 
modell av ACT og FACT

• Alle med behov for 
tjenester skal få hjelp til å 
mestre boforholdet

Presenter
Presentation Notes
Satsingen på ACT og FACT-team er en viktig politisk satsing og forankret i flere planer og strategier.  Mestre hele livet 2017-2022: Regjeringens strategi for god psykisk helse følger opp Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) Tverrsektoriell strategi for hele psykisk helsefeltet Kommunens psykiske helsearbeid bør være kunnskapsbasert og innovativt. Helsemyndighetene skal, i større grad, legge til rette for utprøving og evaluering av nye modeller og understøtte kommunene i å implementere forskningsbaserte, effektive metoder. Opptrappingsplanen for rusfeltet:økt utbygging av oppsøkende behandlingsteam etter modell av ACT og FACTvidereutvikle flerfaglige, oppsøkende team også i regioner med spredt befolkede områder- Rapport fra NAPHA og NKROP finansieringsordninger som understøtter ambulant og oppsøkende virksomhetTall fra Brukerplan i 201629 %  har ikke fast bolig av personer med rusproblemer eller rus og psykiske problemer.  13 %  har ikke fast bolig av gruppen personer med psykisk helseproblematikk uten rusproblematikk. Husbanken og Helsedirektoratet samarbeider om å utarbeide felles kriterier for boligfremskaffelse og tjenesteutvikling i rus- og psykisk helseHousing First, ACT og FACT-team er gode tjenestemodellerBolig for velferd (2014 2020):I den gjenstående strategiperioden er ett av to prioriterte tiltak å etablere arbeidsprosesser for helhetlig tilbud av boliger og bo- og oppfølgingstjenester for mennesker med rusrelaterte og/eller psykiske utfordringer som mangler eller risikerer å miste bolig.Utfordring:Hvordan kople Housing First mv og ACT/FACT på en bedre måte?



Satsning på ACT og FACT

MODELLUTPRØVING





Status ACT og FACT i Norge

• 8 ACT-team
• 80 FACT-team 
• Forprosjekter

• FACT-Rus, FACT-eldre, FACT-allmenn, FACT-sikkerhet, 
FACT-Ung



Implementering av ACT og FACT 

• Håndbøker

• Opplæring

• Ledernettverk

• Følgeforskning
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Norsk kontekst
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Hva er ACT og FACT? 
Assertive Community Treatment (ACT)
Flexible Assertive Community Treatment (FACT)



Målsetting for ACT og FACT

• Å gi sammenhengende og helhetlige tjenester ute i 
samfunnet til personer som ikke nås av de ordinære 
tjenestene

• Sikre kontinuerlig kontakt med hjelpeapparatet



Formål med ACT og FACT

• Styrke brukerens evne til å leve livet så godt som mulig 
ute i samfunnet

• Bidra til å øke brukerens livskvalitet
• Bidra til å øke brukerens funksjonsnivå
• Bidra til at brukeren får færre langvarige innleggelser og 

oppholdsdøgn i psykisk helsevern
• Bidra til at brukeren får færre innleggelser og 

oppholdsdøgn under tvang i psykisk helsevern
• Bidra til sosial tilhørighet og sosial integrasjon



«Hospital without walls»
Stein&Test 1980



| 

Målgruppe ACT  

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

• Sammensatte og langvarige hjelpebehov fra både 
kommunen og spesialisthelsetjenesten (bolig, økonomi, 
funksjon, sosialt nettverk, somatikk…)

| 19anne.landheim@sykehuset-innlandet.no
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Målgruppe FACT 
 Langvarig oppfølging til ALLE personer med 

alvorlige psykiske lidelser i et opptaksområde
– Psykoselidelse

– Bipolar lidelse

– Alvorlige affektive lidelser

– Alvorlige angstlidelser

– Ikke mer enn 15 prosent av brukerne med alvorlige 
personlighetsforstyrrelser

– Andre alvorlige lidelser

– Ofte rusproblemer som tilleggsproblemer
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Målgruppe FACT

• En psykisk lidelse der oppfølging /behandling er 
påkrevet

• Alvorlig funksjonssvikt
• Langvarig tilstand
• Behov for samordnet hjelp og oppfølging
• Klarer ikke å nyttiggjøre seg de ordinære 

tjenestene  
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Prinsipper for ACT og FACT

 Forpliktende samhandlingsmodell mellom DPS og 

kommune/bydel

 Oppsøkende virksomhet der brukeren bor eller oppholder seg

 Helhetlige tjenester fra ett team. Teamet skal yte og legge til 

rette for nødvendige helse-, omsorgs- og sosiale tjenester

 Aktiv oppsøkende arbeidsform
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Prinsipper for ACT og FACT

 Tverrfaglig team med helse-og sosialfaglig bakgrunn: 
sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, ergoterapeuter, 
psykiater, psykolog mm 

 Et team med  «spesialistfunksjoner (brukerspesialist, 
russpesialist, arbeidsspesialist)

 Teamtilnærming: Brukeren kjenner til og skal ha kontakt 
med alle i teamet. Tavlemetoden. 

 Høy intensitet på tjenesten, særlig for ACT-brukerne, men 
også FACT

 24/7-tjeneste

 Teamet skal gi langvarig og kontinuerlig oppfølging og 
behandling
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Prinsipper for ACT og FACT

Teamet skal gi kunnskapsbaserte metoder:

• Modell for integrert behandling av dobbeltdiagnose (IDDT)

• Arbeid med støtte (Supported Employment, IPS)

• Psykoedukasjon til bruker og pårørende

• Kunnskapsbasert psykoterapi

• Boligstøtte/Housing First



Prinsipper for ACT og FACT 

• Kontakt med pasientens nettverk

• Ansvar for krisetjenester

• Fullt ansvar for psykiatriske tjenester

• Fullt ansvar for rehabiliteringstjenester

• Oppfølging av somatisk helse (samarbeid med fastlege og 
sykehus)
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Prinsipper for ACT og FACT

 ACT
 Maks 100 pasienter/brukere i et opptaksområde 

på cirka 100 000

 Caseload: 1:10

 FACT
 Maks 220 pasienter/brukere i et opptaksområde 

på cirka 50 000 innbyggere

 Caseload: 1:15/20

|
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Hva viser forskningen om ACT og FACT?



Hva viser forskningen om ACT?



Revidert Cochrane review om intensiv case management 
(Dieterich M, Irving CB, Bergman H, Khokhar MA, Park B, Marshall M 2017)

• Inkluderer 40 randomiserte kontrollerte studier med i alt 7524 pasienter

• ICM sammenlignet med standard care:
– Flere i behandling over tid
– Lavere bruk av døgnopphold (særlig ved høy grad av fidelity til ACT-

modell)
– Flere som beholder kontakten med helsetjenestene/ACT
– Bedre funksjonsnivå (sosial funksjon)
– Flere i arbeid
– Færre bostedsløse
– Høyere pasienttilfredshet
– Ingen sikker forskjell i psykisk helse og livskvalitet

• Personer med ROP er inkludert i studiene

• Behov for flere studier om hva som er de viktige komponentene i ACT



ACT og ROP-gruppa

Tre systematiske oppsummeringer (inkluderer 11 RCT-studier): 
•Høyere deltakelse i behandling (treatment engagement) 
•Reduksjon av rusmiddelbruk  
• Flere studier viste en  reduksjon i innleggelser og oppholdsdøgn i 

psykisk helsevern. Assosiert med høyere fidelity/modelltrofasthet til 
ACT-modellen. 

Referanser: Penzenstadler L, Soares C, Anci E, Molodynski A, Khazaal Y. 2019. 
De Witte NA, Crunelle CL, Sabbe B, Moggi F, Dom G. 2014 .
Fries HP, Rosen MI. 2011.



Effektive komponenter

1. Lav caseload
2. Regelmessige hjemmebesøk/kontinuitet
3. En stor andel av kontakten skjer hjemme
4. Helhetlige tjenester fra ett team (Ansvar 

for helse- og sosialfaglige tjenester)
5. Mange faggrupper representert
6. Psykiater integrert i teamet

Tom Burns



Effektive komponenter

• ACT som en organisatorisk modell og med 
evidensbaserte metoder når det gjelder 
innholdet i behandlingen og oppfølgingen



Hva viser forskningen om FACT?



Hva viser forskningen om FACT?

• Oppsummert forskning fra ni studier som er publisert om FACT-
team:
– Nedgang i innleggelser og oppholdsdøgn i psykisk helsevern
– Bedring i livskvalitet og psykososial fungering 

• Personer med ROP er inkludert i studiene, men ingen studier som 
sammenligner personer med og uten rusproblemer/ruslidelse

• SVAKERE KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR FACT, MEN MODELLEN 
BYGGER I STOR GRAD PÅ DE SAMME ELEMENTENE SOM I ACT



ACT og FACT i Norge
Forskning



Evaluering av ACT og FACT i Norge

• Oppdrag fra Helsedirektoratet
• Oppdrag til NKROP og 

forskningsavdelingen A-hus
• Manglende kunnskap om 

nytteverdien i en norsk kontekst
• Evaluerte 12 ACT-team og syv FACT-

team som har som mål å følge 
modellen

• Følger teamene i tre år og pasientene 
i to år

• Evalueringen er godkjent av Norsk 
Senter for forskningsdata (NSD)
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Omfattende evaluering 
av ACT og FACT

• Fulgte teamene i tre år og pasientene/brukerne i to år
• Modelltrofasthetsvurdering/Fidelityvurdering 
• Forløpsstudie: Endring hos brukerne to år etter inntak i ACT og 

FACT
• Registerdata: Endring i innleggelser og oppholdsdøgn i psykisk 

helsevern etter behandling og oppfølging i ACT og FACT
• Intervjuundersøkelser: Erfaringer fra brukere, pårørende, 

teamansatte og samarbeidspartnere



Resultater fra evalueringen av 
ACT og FACT i Norge 



Modelltrofasthet
ACT og FACT



Resultater: modelltrofasthet

 Vellykket implementering av ACT og FACT i Norge
 Teamene yter oppsøkende og koordinerte tjenester
 Teamene har rekruttert og beholder målgruppa
 ACT har rekruttert og beholder den mest alvorlige ROP-gruppa
 Lav caseload
 Fullt ansvar for psykiatri-og rehabiliteringstjenester
 Høy involvering ved døgnopphold for brukerne
 Jobber aktivt for å øke brukernes selvbestemmelse og     

uavhengighet



Forbedringsområder

• Spesialistbemanning
• Kunnskapsbaserte aktiviteter (arbeid)
• Ansvar for krisetjenester
• Individbaserte behandlingsplaner



Hvordan går det med brukerne 
24 måneder etter inntak?



Datainnsamling

 Et utvalg brukere er fulgt i en observasjonsperiode på 
to år 

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

 Observasjonsstudiedesign



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



Oppnådde pasientene endring 
to år etter inntak i teamet?

• Bedre boforhold
• Flere med uføretrygd som hovedinntektskilde
• Flere i arbeidsrettede tiltak og utdanning
• Ingen flere i ordinært arbeid
• Ingen vesentlig endring i problemfylt bruk av rusmidler 
• Lavere symptombelastning 
• Høyere funksjonsnivå målt med GAF-F 
• FACT: Brukerne opplevde bedre livskvalitet på de fleste områdene i 

livet.  
• ACT: Tendens til mer fornøyd med livet samlet sett/livskvalitet



Oppnådde pasientene endring 
to år etter inntak i teamet?

• Brukere med både rusproblemer/ruslidelse og psykiske lidelser 
oppnådde de samme endringene som brukere uten 
rusproblemer.  Rusgruppa var mindre fornøyd med livet både før 
og etter inntak i ACT-teamene enn de som ikke hadde 
rusproblemer. 

• Selv om brukerne fortsatt hadde pågående problemfylt bruk av 
rusmidler, oppnådde de bedring på flere områder i livet. 



Innleggelser og oppholdsdøgn 
i psykisk helsevern før og etter 
ACT



Endring i innleggelser i psykisk 
helsevern

 Innleggelser og oppholdsdøgn i psykisk helsevern to år 

før og to år etter inklusjon i ACT-teamene
 ACT: Utvalg på 142 brukere. Samtykkebasert. NPR.

 FACT: Alle som var inkludert i teamenes 1. driftsår og som mottok 

behandling i to år. N=370. Data fra lokale journalsystemer.



Endring i innleggelser i psykisk helsevern: 
resultater

• Det var ingen nedgang i antallet innleggelser totalt, men det var en reduksjon i 
antallet innleggelser på tvang både i ACT og FACT ( ACT: 15 %, FACT: 42 %). 

• Antallet oppholdsdøgn i psykisk helsevern totalt var redusert to år etter inntak 
i teamet sammenlignet med to år før. (FACT: 33 %, ACT: 47 %)

• Antallet oppholdsdøgn på tvang i psykisk helsevern var redusert to år etter 
inntak i ACT og FACT sammenlignet med to år før inntak (ACT: 55 %, FACT: 40 
%). 

• ACT: Personer med både rusproblemer/ruslidelse og psykiske lidelser hadde 
nedgang i oppholdsdøgn på tvang. 

• FACT: team med i all hovedsak personer med ROP, viste en sterk nedgang i 
innleggelser og oppholdsdøgn på tvang.

• Den sterke nedgangen i oppholdsdøgn generelt og særlig på tvang, skiller seg 
fra tall på landsbasis i samme perioden.



Konklusjon: ACT og FACT i Norge
• ACT og FACT gir et tilbud til personer med psykiske lidelser, som har 

store og sammensatte tjenestebehov, og som ikke klarer å nyttiggjøre 
seg ordinære tjenester. 

• Personer med ROP-lidelse rekrutteres til både ACT- og FACT-team
• ACT og FACT gir tjenester ut fra de behovene som brukerne har  

(praktisk bistand i hverdagen, bolig, økonomi, arbeid, meningsfull 
aktivitet, dobbeltdiagnosebehandling, psykoterapi med mer). 

• Personer med ROP-lidelse har oppnådd bedring på vesentlige 
områder i livet: fungering i hverdagen, boforhold, meningsfull 
aktivitet, stabil inntektskilde, symptombelastning, opplevd livskvalitet. 

• Personer med ROP-lidelse har en nedgang i innleggelser og 
oppholdsdøgn på tvang etter inntak i ACT og FACT

• Selv om mange med ROP-lidelse fortsatt har et rusproblem eller en 
ruslidelse etter behandling og oppfølging i ACT og FACT, lever de 
livene sine på en bedre måte. 



Sluttrapporter: 
Evaluering av FACT i Norge

https://rop.no/actfact/
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Om IDDT

• Om IDDT
– Bakgrunn
– Om modellen

• IDDT i Norge 



ACT – FACT - IDDT



Samtidig forekomst av rusmisbruk og psykiske lidelser

• Høy samtidig forekomst

• Lav andel som får behandling – ofte 
sekvensiell eller parallell, i liten grad 
samtidig/integrert

• Samtidig forekomst – høyere risiko: 
– tilbakefall
– innleggelser
– kontakt med kriminalomsorgen 
– somatiske helseplager…

Fra Harrison et al 2017, Integrated Dual Disorder Treatment in a large state sample

Presenter
Presentation Notes
I arbeidet med implementeringen av ACT modellen for personer med alvorlige psykiske lidelser fant man at personer som i tillegg hadde rusproblemer også hadde od nytte av denne typen tjenester



Hva viser forskning



The national evidence-based practice project
SAMHSA/Dartmouth PRC

• Formål: 
– øke tilgang til kunnskapsbaserte intervensjoner 

for personer med alvorlige psykiske lidelser
– bedre utfall, styrke personlig recovery

• Kunnskapsbaserte praksiser:
– Samarbeid om psykofarmakologisk behandling 
– Assertive Community Treatment (ACT)
– Psykoedukativt familieprogram
– Supported Employment/IPS
– Illness Management and Recovery (IMR)
– Integrert behandling av ROP-lidelser (IDDT)

Kilde: Colourbox

Presenter
Presentation Notes
Utover 1990-tallet begynte det å komme stadig flere studier som viste at personer med alvorlige psykiske lidelser i liten grad fikk tilgang på kunnskapsbaserte intervensjoner som kunne bedre deres livssituasjon på flere områder. The evidence-based practice project var et nasjonalt prosjekt i USA som hadde som formål å forbedre dette og basert på hva man visste om gode og effektive intervensjoner satte man i samarbeid med ulike faggrupper, organisasjoner, brukere og pårørende sammen 6 ulike praksiser som man skulle implementere i amerikanske helsetjenester. Disse 6 praksisene var….og skulle samlet dekke grunnleggende livsområder for målgruppen. SAMHSA – Substance abuse and mental health services administrationDartmouth Psychiatric Research CenterPå starten av 2000-tallet begynte man arbeidet og 



IDDT manualen -
Integrert behandling av ROP-lidelser

• Oppdatert i 2014, redaktør Lindy Fox Smith
• Oversettes til norsk og lanseres våren 2022 – NKROP i samarbeid 

med Korus Øst og Midt

• Organisering av tjenester til personer som har ROP-lidelser
• Verktøy for å sikre at helhetlige tjenester blir ivaretatt - sjekkliste
• Sikre systematisk kunnskap i enheten
• Skape felles språk og forståelse på tvers av enheter og 

forvaltningsnivå – fagpersoner, pasienter, pårørende



Hovedelementer i IDDT

Integrert og aktivt oppsøkende behandling; team (ACT/FACT/ROP/IDDT)
Pasientsentrert og fokus på relasjonsbygging og allianse
Skadereduksjon og langtidsperspektiv
Stadiebasert
Motiverende intervju
Psykoedukasjon
Recovery
Traumebevissthet og –behandling
Selvhjelpsgrupper

Kunnskapsbaserte praksiser (IMR, IPS, Supported Housing, mm) 
Bilde: Pexels.com



IDDT - implementeringsverktøy

Bilde: Pexels.com



Implementeringsverktøy

• Oppgaver for administrativ og klinisk ledelse
• Oppgaver for fagpersoner
• Oppgaver for pasienter
• Oppgaver for pårørende

• Fidelityskalaer 
• Informasjonsark
• Arbeidsark for pasienter og fagpersoner



Oppgaver for administrativ og klinisk 
ledelse



Fidelityskalaer



Arbeidsark og faktaark



Behandling av ROP-lidelser i Norge



Hva kan IDDT bidra med i Norge?

Bilder: Helsedirektoratet/NKROP og Colourbox



Arbeid med IDDT og veien videre

• Oversettelsen ferdigstilles første kvartal 2022

• Lanseringsseminar våren 2022

• Arbeidsgruppe for implementering
– Opplæringsbehov
– Utprøving/pilotprosjekt
– Strategier for implementering i tjenestene og følgeforskning



Tusen takk for oppmerksomheten

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no
hanne.kristin.clausen@sykehuset-innlandet.no

mailto:anne.landheim@sykehuset-innlandet.no
mailto:hanne.kristin.clausen@sykehuset-innlandet.no
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