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FACT nasjonalt satsingsområde
• Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023. 

• FACT har en sentral rolle i fremtidens helsetjeneste. 

• FACT voksen team i Norge: 
• Ca 70 team i Norge. 

• I Helse Nord er det FACT team: Vesterålen, Sør Troms, Rana, Tromsø, Nord Salten. 

• Forprosjekt for voksen: To stk i Finnmark, Nord Troms, Brønnøysund. 

• FACT ung forprosjekt / etablerte team: 
• 4 pilotprosjekter. 

• Ca. 30 forprosjekter i Norge, hvorav 5 i Nord (Lofoten, Bodø, Tromsø, Rana/Hemnes og Finnmark). 



FACT 
Lofoten



Målgruppen FACT

FACT retter seg mot personer som har en kjent diagnose eller der det 

er behov for ytterligere kartlegging og utredning med utgangspunkt i 

kriteriene beskrevet. Kriteriene nedenfor tar utgangspunkt i hva som er 

beskrevet i FACT håndboken. 

Hovedkriterier

▪ Over 18 år, og. 

▪ Hovedmålgruppe: 

• Alvorlig psykisk lidelse i psykosespekteret – Hovedsakelig schizofreni-lidelser. ICD10: 

F20-F29.  

• Bipolare Affektiv lidelse ICD10: F31.

▪ Andre diagnoser kan være ADHD, utviklingsforstyrrelse, personlighetsforstyrrelser, 

alvorlige affektive lidelser, kompleks PTSD (posttraumatisk stressforstyrrelse), alvorlig 

ruslidelse og kombinasjoner av disse.

▪ Tidligere behandling og oppfølging har hatt begrenset effekt.  

Tilleggskriterier

▪ Psykotiske symptomer

▪ Rusmiddelbruk

▪ Problemer med relasjoner og tilknytning

▪ Langvarige og ustabile pasientforløp

▪ Lettere kognitive forstyrrelser

▪ Har behov for oppsøkende behandling

▪ Kan nyttiggjøre seg teamtilnærming

▪ Funksjonssvikt.



Målgruppe FACT
Mennesker med alvorlig psykiske lidelser og ofte ROP pasienter. 
◦ Alvorlig svikt i sosial fungering.

◦ Tilstanden er ikke av forbigående art, men gjennomgripende og langvarig. 

◦ Ustabil bositausjon.

◦ Problemer med å skaffe og beholde arbeid. 

◦ Økonomiske vansker.

◦ Ordinære tjenester fungerer ikke godt nok. 

◦ Over 18 år



Hva er et FACT team
• Kommunehelsetjenester og spesialisthelsetjenester fra et og samme team. 

• Tverrfaglig og tverrsektorielt sammensatt team med ansatte fra kommune og spesialisthelsetjenesten 
(samhandlingsreformen satt i system). 

• Et fleksibelt, aktivt oppsøkende behandlingsteam. (Fleksibel, justere intensitet).

• En annen måte å organisere helsetjenester på.
• «Jobbe skulder ved skulder». Unngå mentalitet og begreper innad i teamet som oss/dem, 

kommunehelsetjeneste/spesialisthelsetjeneste, Våre oppgave/deres oppgave. Veiledning av teamet blir viktig!    

• Et team skal ha sykepleiere, vernepleiere, sosionom, psykolog, IPS jobbspesialist, erfaringskonsulent, 
psykiater som profesjoner.

• Alle tjenester fra ett og samme team. 

• Ingen tidsbegrensning på varighet av tjenester.



Organisering FACT og AAT



FACT Lofoten Voksen
• FACT forprosjekt 2018. I prosjektdrift fra 2019. Prosjekt ut 2022.

• Styringsgruppen skal ta stilling til å gå over i etablert drift april, 2022. 

• Aktuelt har FACT voksen ca. 60 pasienter. 

•14. ansatte fra Nordlandssykehuset og kommunene i Lofoten. 4 Kommuner. 
• Alle ressurser/roller som er påkrevd i et FACT team. 

• 11 stillinger omdisponert fra ordinære tjenester. 3 er ny etablerte med prosjektmidler. 

• 3 lokasjoner (Leknes, Gravdal og Svolvær). Snart 2. 

• Digitale tavlemøter.  

• Teamet har 8 biler. 



Hvordan jobber FACT teamet
Aktivt oppsøkende. «Gråsone oppfølging»

Relasjonsbygging.

Utredning og behandling i pasientens hjem eller på andre arenaer. 

Pakkeforløp (psykisk helse, psykose, rus)

Helhetlig fokus. Se hele mennesket (Psykisk- og somatisk helse, sosiale forhold, nettverk, 
pårørende).

Brukermedvirkning. Opptatt av at tilbudet formes den enkeltes ønsker og behov. Tjenestene 
tilpasser seg pasient og ikke motsatt.  

Jobber og tilrettelegger for at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross 
av psykiske helseutfordringer.

Fokus på de «enkle tingene» som kan gjøre forskjell.



Forskning, Evaluering 7 første FACT team 
nasjonalt.
• Like mange innleggelser ved inntak og etter 2 år i FACT. 

•Men:  
• Andel innleggelser på tvang var redusert med 42%. 

• Antallet oppholdsdøgn totalt er redusert med 33% etter inntak i FACT. 

• Antall oppholdsdøgn på tvang redusert med 40% etter inntak. 

• Resultatene er uavhengig om teamet kommer fra storby eller grisgrendt strøk. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/lokalt-psykisk-helse-og-rusarbeid/act-og-fact-
team/Evaluering%20av%20FACT-team%20i%20Norge.pdf/_/attachment/inline/8f652113-5590-4353-
ac97-5b4f642cf633:1440ec6d41871d69b50eec913dd8ef66d619d05b/Evaluering%20av%20FACT-
team%20i%20Norge.pdf



Suksess historie og gevinster med FACT 
• En kommune fikk tilbakeført en bruker fra privat helseaktør til egen kommune med tett 
samarbeid med FACT. Besparelse: ca. 4 mill i året.

• En kommune kunne avslutte innleie fra privat aktør for å gi helsetjenester til bruker i egen 
kommune. FACT Teamet kunne tilkalles og drøftes med fortløpende. Veiledning. 

• Kun 2 pasienter på TUD vedtak i Lofoten. 

• Samfunnsøkonomiske gevinster som er vanskelige å estimere: 
• Flere gjengangere i systemet er mer stabile en på mange år. Frigjør mye ressurser i andre tjenester. Eks. 

akuttjeneste. 

• Avlaster akuttjenestene. Iegevaktene. Og akuttpostene i spesialisthelsetjenesten.  

• Gode tilbakemeldinger fra kommunale rus og psykiatritjenestene, legevakt, fastleger.

• Reduserer og forebygger kriminalitet. (Innbrudd, ruspåvirket kjøring osv)



FACT Ung
• Målgruppen for FACT ung Lofoten 12-25år. 

•Lavterskeltilbud til ungdommer med psykiske lidelser, rusmisbruk eller begge deler. 

•Relasjoner for ungdommer med «mange punkts kontakt». 

• Sammensetning av team



Prosjektmidler FACT Ung Lofoten
Etablering av styringsgruppe med deltakere fra alle samarbeidspartnere.

Samarbeidsavtale i løpet av januar/februar.

Søknad til statsforvalteren i februar

Midler fra statsforvalteren: 17 mill over 4 år.  



Kontaktinfo
FACT ung Lofoten: victoria.vannebo@vagan.kommune.no

FACT Voksen Lofoten: emil.liljebakk@nordlandssykehuset.no
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