
 
 

Sammen om gode og virksomme tjenester  
 

Nasjonal konferanse om utvikling av lokalbaserte og helhetlige tjenestetilbud til mennesker med 

alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser som har langvarige og sammensatte behov   

 

 

Tirsdag 4. desember 2012 kl. 09.00-16.00.  Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo  
 
 

09.00-09.30 Registrering/ frukt og kaffe 

 

09.30-09.45 Åpning v/ Helse- og omsorgsdepartementet (med forbehold)  

 

09.45-10.15 Helsemyndighetenes satsinger overfor personer med alvorlige psykiske lidelser 

og/ eller ruslidelser v/ avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet 

 

10.15-10.45 Lansering av temahefte om utvalgte samhandlingsprosjekter mellom kommuner og 

helseforetak innen psykisk helse v/ leder Trond Hatling, Nasjonalt kompetansesenter 

for psykisk helsearbeid  

 

10.45-11.00 Pause med noe å bite i  

 

11.00-11.40 Presentasjon av forpliktende samhandlingsprosjekt på Romerike  

 

 Hvordan utvikle felles kultur, holdninger og kompetanse på tvers av 

kommunegrenser, enheter og tjenestenivå? v/ prosjektleder Sigrun Heskestad, 

Akershus universitetssykehus HF  

 

 Hva fremmer og hemmer samhandling i Romeriksprosjektet? v/ forsker Helge 

Ramsdal, Høgskolen i Østfold  

 

11.40-12.30  Hva viser den forskningsbaserte evalueringen av 12 ACT-team? 

 Om ACT-modellen, og presentasjon av midtveisresultatene v/ professor II og FoU- 

leder Torleif Ruud, Akershus universitetssykehus HF  

 

 

12.30-13.30 Lunsj   

 

 

13.30-14.00 Bidrar oppfølging fra ACT-team til færre innleggelser i psykisk helsevern og et mer 

selvstendig liv i lokalmiljøet for den enkelte bruker? v/ leder Waldo Nordstad, ACT-

teamet og seksjonssjef Jorunn Botten, hjemmetjenesten bydel Grünerløkka i Oslo 

 

14.00-14.50 Development of Assertive Outreach in the Netherlands v/ psychiatrist J. R. van    

Veldhuizen, Chairman of the Certification Centre for ACT & FACT  

 

 The FACT model - home visiting, outreach and cooperation with other social 

services, including housing and work.  

 

 

14.50-15.05 Pause med kake og kaffe  

 



15.05-15.20 Betydningen av ordinære (og varige) boliger til personer med rus- og psykiske lidelser 

v/ avdelingsdirektør Lars-Marius Ulfrstad, Husbanken region vest  

 

15.20-16.00 Efforts in social housing in the Netherlands and the services provided       

                          by Housing First v/ Wessel de Vries and Fedde Bergsma, Discus Amsterdam  

 

 Coordination and cooperation with health care services, ACT and FACT in 

particular 

.  

 

Med forbehold om endringer i programmet 

 

ACT står for Assertive Community Treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, 

integrerte og helhetlige tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser og samtidige ruslidelser/ 

vansker, som ikke i tilstrekkelig grad klarer å nyttiggjøre seg av det ordinære tilbudet. ACT-teamene i 

Norge er etablert som et faglig og økonomisk samarbeid mellom kommuner og helseforetak ved DPS.  

Teamene er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og leverer både kommunale 

tjenester og spesialisthelsetjenester.  

 

Behandlingsfilosofien i et ACT- team er å ha fokus på brukerens mestring, fungering og integrering i 

lokalsamfunnet. Modellen er utprøvd i mange land og har gitt gode resultater i form av færre 

innleggelsesdøgn i sykehus, bedre kontakt med helsetjenestene, bedring i boligforhold og i antall 

brukere i arbeid. 

 

Les mer om ACT: http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/etablering-og-drift-av-aktivt-

oppsokende-behandlingsteam-etter-act-modell-act-team-2012.aspx 

 
Hva er FACT?  

Nederland har satset på etablering av ACT- team, samtidig som det er gjort tilpasninger i modellen. 

Den modifiserte modellen kalles Function ACT (FACT). FACT-teamene dekker to funksjoner ved at 

de både skal gi et tett og teambasert tilbud etter prinsippene i ACT, for de av brukerne som til enhver 

tid har behov for dette (ca. 20 pst). FACT- teamene har i tillegg en koordinerende funksjon, der egne 

koordinatorer gir individuell behandling og oppfølging til de av brukerne som til enhver tid ikke har 

behov for tett oppfølging fra det tverrfaglige teamet (80 pst). Modellen sikrer fleksible tjenester 

tilpasset den enkeltes behov i ulike faser, og kontinuitet i behandlingen.  Målgruppen for FACT-team 

er alle personer med en alvorlig psykisk lidelse. I 2011 var det 35 ACT-team og ca. 150 FACT-team i 

Nederland.  

 

Les mer om FACT i artikkelen: FACT: A Dutch Version of ACT av J.R. van Veldhuizen, 2007. 

http://www.springerlink.com/content/tt2524m1q32u0753/fulltext.pdf 

 

Se også hjemmesidene til Certification Centre for ACT & FACT I Nederland;  

http://www.ccaf.nl/ccaf-english 

 

Housing first er en metode som er utviklet primært for å arbeide med bostedsløse med psykisk 

sykdom og rusmiddelavhengighet og som har vist seg effektiv for å forebygge eller avslutte langvarig 

bostedsløshet. Metoden er utviklet i USA, men er også prøvd ut i flere europeiske land, blant annet i 

Nederland. I EU planlegges det et omfattende utviklingsprosjekt for å prøve ut modellen. Metoden tar 

utgangspunkt i at bolig er et grunnleggende behov og en menneskerett. Før man kan nyttiggjøre seg 

behandling og andre typer tiltak fullt ut, må de mest grunnleggende behovene være oppfylt. Les mer 

om Housing first på Husbankens hjemmesider: http://www.husbanken.no/boligsosialt-

arbeid/forebygge-og-bekjempe-bostedsloshet/housing-first/ 

 

Sammendrag av Rambølls rapport: http://www.husbanken.no/fou/housing-first--muligheter-og-

hindringer-for-implementering-i-norge/ 
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