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FACT- Flexible assertive community treatment
= fleksibelt aktivt oppsøkende team

• Et samhandlingsprosjekt 
med alle kommunene i 
opptaksområdet

• Varighet 2018-
• Sikre helhetlige tjenester 

basert på FACT- metodikk 
for pasienter med alvorlige 
psykiske lidelser, såkalte 
forløp 3 pasienter ihht
«Sammen om mestring»

• Inkluderer alle tjenester som 
pasienten har behov for ved  
å koble pasienten på 
eksisterende tjenestetilbud
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Overordna mål for nasjonal FACT-
satsning

Å gi sammenhengende, helhetlige og integrerte tjenester ute 
samfunnet til personer som ikke nås av de ordinære 
tjenestene.

• Sikre kontinuerlig kontakt med hjelpeapparatet
• Redusere innleggelser i psykisk helsevern
• Forbedre personens livskvalitet og fungering
• Økt integrasjon i samfunnet

Ambulering

Personer med alvorlig psykisk lidelse kan leve 
utenfor sykehus og 
fungere i samfunnet
dersom de får 
tilstrekkelig støtte 
og behandling.
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FACT=
Flexible assertive community treatment

= fleksibelt aktivt oppsøkende team
FACT arbeider etter en biopsykososial tenkning, der oppgavene er å

– følge med på sykdoms- og symptomutvikling,
– yte veiledning og praktisk hjelp i hverdagen,
– arbeide med rehabilitering
– støtte brukerens bedringsprosesser

Et integrert team er ansvarlig for samtlige av disse oppgavene.

FACT vil oppnå mest mulig kontinuitet i oppfølgingen, forebygge innleggelse i psykiatrisk sykehus 
og fremme inkludering i nærmiljøet slik at pasienter kan delta mer i samfunnet.

Det tverrfaglige teamet veksler mellom to nivåer av
behandlingsintensitet:

1. Ordinær individuell oppfølging fra det tverrfaglige teamet.
2. Intensiv behandling og oppfølging der pasienter har kontakt med flere team- medlemmer og hvor 
tilstanden er ustabil og kontakten med pasienten tett.

Inklusjon/ Målgruppe

Dersom ny pasient- må ha 
henvisning fra lege/psykolog

Meld gjerne ny pasient inn for 
drøfting FØR henvisning. Tas 
opp i tilknytning til tavlemøtet-
fortrinnsvis mandag.

«Vanskelig- å-nå-pasientene» 
Kan jobbe med motivasjon for å 
ta imot helsehjelp FØR 
henvisning sendes
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Inkludere samarbeidspartnere

- Jobbe tett med de som er i pasientens 
nettverk i tillegg til FACT- teamet
- Fastlege
- Hjemmetjeneste/ hjemmesykepleie
- NAV
- Kirkens bymisjon
- Pårørende
- Andre 

Videreføring av FACT

Signalene som har kommet fra pasienter, ansatte, 
kommuner og Vestre Viken, er at dette 
samarbeidsprosjektet har hatt en positiv effekt på 
samarbeidet, gitt gode pasientforløp til alvorlig 
psykisk syke pasienter. Det foreligger derfor ingen 
alternativ som ikke innebærer videreføring av FACT 
samarbeidet i en eller annen form. Pasientene vil 
uansett vår organisering ha behov for sammensatte 
tjenester over lang tid. Det er bred enighet om at 
FACT samarbeidet skal fortsette og videreutvikles. 
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2021- etablering av FACT 2 team

Kongsberg FACT Tett samarbeid 
mellom 6 kommuner og DPS

FACT II       
Utredning og 
behandling

FACT I  ACT-oppfølging og 
behandling

FACT - Kongsberg

• FACT I
• Koordinator  

• Koordinering av tjenestene via 
hyppige tavlemøter 

• TPH Oppfølging
• ACT – oppfølging
• Livsstil og somatisk helse
• FACT seng

• FACT  II
• Koordinator 
• Koordinering via tavlemøter og 

Sømløs samhandling med 
kommune og NAV. 

• TPH Oppfølging
• Utredning / behandling
• Livsstil og somatisk helse
• FACT seng
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Status

Fordeling mellom kommunene:
Flesberg: 1
Kongsberg: 49
Nore og Uvdal: 2
Rollag: 3
Sigdal: 5
Øvre Eiker 18

FACT 2

Kommunefordeling:
Flesberg: 2
Kongsberg: 38
Nore og Uvdal: 0
Rollag: 2
Sigdal: 1
Øvre Eiker 12
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Utvikling lokalt

FACT Kongsberg

Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal, Rollag, 
Sigdal og Øvre Eiker kommune, og Kongsberg 

DPS

24 mnd før 24 mnd etter

Antall konsultasjoner 985 1976

Antall liggedøgn 376 331
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24 mnd før 24 mnd etter

Antall innleggelser 46 32

Gj.sn liggetid døgnbehandling 8,2 10,5
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Endring i antall innleggelser og gj.sn. liggetid Kongsberg DPS

Antall innleggelser Gj.sn liggetid døgnbehandling

Resultater fra 24 måneder før 
inklusjon i FACT til 24 måneder etter 

(Kongsberg DPS)

Reg tavlepasienter FACT 2019
Snitt per år,
24mnd før

Snitt per år,
24mnd etter Endring

Antall konsultasjoner

985 1976 100 %

Antall liggedøgn

376 331 -12 %

Antall innleggelser

46 32 -30 %

Gj.sn liggetid

8,2 10,5 28 %
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FACT 

Organisering:  
Kongsberg kommune – integrert team mot 
hjemmeboende pasienter.
Øvrige pasienter: Kontaktpersoner til pasientene i 
kommunen inngår i teamet og ansatte FACT KDPS.
Faste styringsgruppemøter 

- Alle kommuner ved leder helse og KDPS

Faste arbeidsgruppemøter
- Alle kommuner ved leder psykisk helse og leder FACT
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