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FACT Lofoten FACT Vesterålen



FACT

• Prosjekt over 4 år
• Delfinansiert av helsedirektoratet gjennom fylkesmannen

• Resten er et spleiselag mellom sykehus og kommune
• Nasjonalt satsingsområde, 5 nye team bare i Nordland
• Anbefales i nye veiledere for behandling av alvorlige psykiske lidelser 

og ROP-lidelser, senest i pakkeforløp for psykoser.



FACT team  

• Lofoten - Vestvågøy kommune, Vågan kommune og 
Nordlandssykehuset. Jobbes med å inkludere Flakstad og Moskenes 
kommune. 

• Vesterålen – Sortland kommune, Andøy kommune, 
Nordlandssykehuset. Langsiktig plan om å inkludere alle 
Vesterålskommunene.

• Kommune og spesialisthelsetjeneste jobber sammen i tverrfaglig 
team, og gir både kommunale og spesialisthelsetjenester.

• Hvert team består av 10 ansatte med ulike roller.



Målgruppen til FACT

• Mennesker med alvorlig psykiske lidelser og ofte rus som tilleggsproblematikk. 
• Begrenset sosial fungering. 
• Ustabil bosituasjon.
• Problemer med å skaffe og beholde arbeid.
• Økonomiske vansker

• Diagnoser 
• Psykoselidelser.
• Bipolar lidelse.
• Spørsmål om det foreligger diagnose. 

• Ordinære tjenester fungerer ikke godt nok. 



FACT modellen
• Essensen i FACT er oppsøkende behandling, med mulighet til å 

justere intensiteten i behandlingen.
• FACT tavlen er vårt viktigste verktøy. 
• Skiller mellom to nivåer av behandlingsintensitet

• Ordinær oppfølging fra det tverrfaglige teamet.
• En case manager og psykiater har hovedansvar for pasienten

• Intensiv oppfølging der pasient har kontakt med flere team-medlemmer. 
• Kriseforebygging
• Nye pasienter
• Vanskelig å nå
• Innlagte
• Pasienter på TUD (tvang uten døgnopphold)



FACT modellen



FACT-tavla



Lange reiseavstander
Lofoten - fra Moskenes til Vågan 
ca. 2-2,5 timer kjøring avhengig 
av årstid. 

Vesterålen - fra Stokmarknes til 
Andenes ca 2-2,5 timer avhengig 
av årstid

Dette fordrer av og til noen 
kreative løsninger:



http://drive.google.com/file/d/1TU5t8dFd4V-OLM2mrecXaBejUltTmd07/view
http://drive.google.com/file/d/1TU5t8dFd4V-OLM2mrecXaBejUltTmd07/view


• Gjennom å samle ressursene fra flere kommuner sammen med 
sykehuset erfarer vi allerede større handlingsrom i møte med 
pasientene. 

• Teamene avlaster allerede mange tjenester brukere benytter seg 
av, reduserer også bruk av tvang.

• Psykiater opplever seg avlastet, større kapasitet på pasienter med 
alvorlige psykiske lidelser med FACT i ryggen. Får mer informasjon, 
flere synsvinkler og har større grunnlag for gode vurderinger.
• Psykiater har reduserte stillinger i FACT (20%)

• “For første gang henger hjelpen sammen!”
• Pasienter som tidligere ikke var mulige å nå etterspør nå hele teamet

• Bedre tverrfaglighet

Felles erfaringer så langt



Utfordringer

• Juridisk akrobatikk for å få til et smertefritt samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunene
• Lovverket tolkes forskjellig i de ulike helseforetakene

• Journalføring
• Personvern
• Innsyn og lesetilganger

• 0%-ansettelser
• Tilpasse en sentrumsbasert modell fra Amsterdam til “bygda” i 

Nord-Norge
Samhandlingen blir vanskeliggjort av lovverket, men er også nedfelt i lovverket



Takk for oss!
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