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Betydningen av arbeid 

• Et viktig tiltak for å integrere mennesker med 
psykiske lidelser i samfunnet (WHO, 2000) 

• Gir mestringsfølelse, identitet, selvrealisering  

• Bidrar til «normalitet» og sosial integrasjon 

• Virker positivt inn på sosial funksjonsevne og kan 
motvirke kjedsomhet og depresjon 

 

 

 

 

«The best thing you can do for someone with 
schizophrenia is to get them a job». 

                                         Drake, 2006  
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Deltakelse i arbeidslivet 

• Over halvparten av de som har en alvorlig 
psykisk lidelse (53 – 70 %) ønsker ordinært 
arbeid 

• I Norge er ca. 13 % i arbeid 

 

Hvorfor? 

• Holdninger (frisk først, så jobb) 

• Stigmatisering 

• Manglende utdanning og erfaring 
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Arbeid som behandling  

• Personer med schizofrenidiagnose som kommer i 
ordinært arbeid, viser større bedring av symptomer, 
og mer tilfredshet med fritid, økonomi og selvfølelse 
enn de som arbeider i skjermet virksomhet eller 
annen aktivitet (Bond et al, 2001) 

• Studier viser at ordinært arbeid ikke bidrar til 
vesentlig økt stress eller hyppigere tilbakefall i form 
av økte symptomer eller innleggelser (Burns et al., 
2007 ).  

• Undersøkelser har også vist at deltakelse i 
arbeidslivet kan redusere behovet for tjenester fra 
behandlingsapparatet (Cook, Lehman, Drake et al., 
2005). 
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Tre anbefalinger i ny retningslinje om 

psykoselidelser  

 
• Tiltak knyttet til arbeid bør være en sentral del av 

behandlings- og oppfølgingstilbudet til 

pasienter/brukere med psykoselidelser. 

• Arbeidsrettede tiltak i samsvar med IPS-modellen 

anbefales. 

• Det anbefales at personer med alvorlige psykiske 

lidelser og sammensatte tjenestebehov, som ikke 

greier å nyttiggjøre seg det ordinære tjenestetilbudet, 

tilbys behandling og oppfølging etter ACT-modell.  

23.01.2013 Tema for presentasjonen 6 



| | 

Bakgrunn for ACT-satsingen og målgruppen  

Ca. 4000 personer med antatt underforbruk av tjenester 

Fra 2009: Stimuleringstilskudd til ACT-team og andre 
samhandlingsmodeller, årlig ca. 50 mill. kr.  

 

Målgruppen  

Alvorlig psykisk lidelse alene el. i kombinasjon med 
rusmiddelmisbruk, kognitiv svikt og nedsatt funksjon 

• Sammensatte og langvarige hjelpebehov 

 

ACT: Personer som i liten grad er i stand til å nyttiggjøre 
seg det ordinære hjelpeapparatet.  
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Hva er Assertive Community Treatment?    

 Utviklet i Madison, Wisconsin på 1970-tallet – Fulgt av 

forskning helt fra starten og dokumentert god effekt.  

 En måte å organisere tjenester på - tverrsektorielt team, 

1. og 2. linjeoppgaver ytes og sees i sammenheng 

 Tverrfaglig behandlingsteam - teamtilnærming  

 Aktiv og oppsøkende arbeidsform på brukerens arena   

 Fleksibilitet 

 Teamet skal yte og legge til rette for nødvendige helse-, 

omsorgs- og sosiale tjenester 

 God tilgjengelighet - daglig til ukentlig kontakt (1:10)  

 Krisehåndtering 
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Den nasjonale ACT- satsingen – 14 team 

 

• Faglig og økonomisk samarbeid mellom 
kommuner og helseforetak ved DPS 
 

 

• Nasjonal forskningsbasert evaluering 
(2009-2014)  

 

• ACT-håndbok: Beskriver modellen og 
kunnskapsbasert praksis 
• Økt vekt på recovery og  brukermedvirkning 

  

• Opplæringsprogrammer rettet mot 
etablerere, ledere og teamansatte siden 
2009 
• fra 2012 overgang til ACT-nettverk   
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Tverrfaglig team, jf. fidelityskala   

• Teamleder som også jobber klinisk og veileder  

   andre i teamet 

•  Psykiater (minst 0,4 stilling pr 50 brukere) 

•  Psykolog (Norge, ikke spesifisert i USA) 

•  Sykepleiere/ vernepleier(minst 2,85 årsverk pr 100 brukere) 

•  Spesialist på arbeid og rehabilitering  

•  Spesialist på rusbehandling 

•  Brukerspesialist (med brukererfaring) 

•  Merkantil medarbeider (full stilling) 
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Kunnskapsbaserte behandlingsformer 

• ACT i seg selv er kunnskapsbasert 

• Integrert behandling av rus og psykisk lidelse 

• Behandling av psykose og rus samtidig og ved teamet 

• Tiltakene tilpasses hvilken fase brukeren er i sin egen  

endringsprosess. 

• Arbeid med støtte (Supported employment, SE) 

• Trening i å klare seg selv og fremme egen bedringsprosess   

• Familiearbeid med støtte og undervisning/veiledning 

• Kunnskapsbasert psykoterapi 
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«SE/arbeid med støtte» i ACT  

• Følger hovedsakelig prinsippene i IPS-modellen/ 
Individuell jobbstøtte,  

• men arbeidsspesialisten i ACT har også andre 
oppgaver innen rehabilitering.  

 

Visjon for teamet: Tilknytning til det ordinære 
arbeidsmarkedet er et mål for alle brukerne som 
ønsker det.  

 

En forutsetning i Norge: Tett samarbeid mellom 
ACT- team, NAV og et fleksibelt arbeidsmarked  
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Noen funn fra midtveisevalueringen (2012): 

Kompetanse i teamene: 

• 9 av 12 team har ansatt arbeidsspesialist 

• SE/ «Arbeid med støtte» ikke implementert 

 

Kjennetegn ved brukerne før inntak i ACT-team (N= 186): 

• 67 % av brukerne har uførepensjon  

• 22 % arbeidsavklaringspenger 

• 9 % sosialhjelp/ dagpenger/sykepenger/annet  

• 2 % arbeidsinntekt 

 

• 57 % fullført grunnskole, 32 % videregående skole, 9 % 
høyere utdanning 

• 10 % i ordinært arbeid, arbeidsrettede tiltak eller utdanning    
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Arbeid i ACT- noen utfordringer?  

Fullt ansvar for arbeid i ACT- teamene? 

• NAV ivaretar funksjoner som internasjonalt er lagt til ACT- team. 

 

Hvordan kan SE/IPS-metodikken integreres i teamenes arbeid?   

• Krever god kjennskap til hverandre og tett samarbeid. 

• Behov for opplæring og veiledning (jfr. IPS-satsingen)  

• Aktivitet rettet mot potensielle arbeidsgivere  

 

 

NAV og helsetjenesten har et ansvar for at tjenestene som tilbys er 
virksomme, og i tråd med brukerens ønsker og behov  
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Status i 2013 – 14 ACT team  

• Moss- og Indre Østfold 

• Trondheim (Melhus og Klæbu) 

• Tromsø 

• Grimstad/ Arendal 

• Kristiansand 

• Grünerløkka –Oslo 

• Bergen 

• Skien  

• Kongsberg 

• Jæren 

• Ålesund (Sunnmøre) 

• Follo-regionen 

• Kristiansund (Nordmøre)  

• Molde (Romsdal) 


