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Dagens agenda
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• FACT satsningen i Vestre Viken 

• FACT på 1-2-3

Prosjektet

• FACT Kongsberg

Samhandlingen

• Bruk av videokonferanse i samhandlingen





Samarbeid og samhandling

Samarbeid =

Å arbeide sammen for å løse en konkret 
oppgave, der for eksempel arbeidsoppgavene 
blir fordelt mellom deltakerne og der hver 
person blir ”forpliktet og ansvarlig” for sin del av 
oppgavene for å oppnå et felles mål

Rochelle og Teasley 1995

Samhandlling =

En filosofisk holdning- en måte å være sammen 
med andre på. Det relasjonelle og prosessuelle  
som foregår mellom de som samarbeider. 
Samhandling bygger på likeverdige relasjoner og 
tjenester som samhandler

Harlene Anderson 2012

«Helsetjenestens resultater 
er ikke summen av 
aktørenes prestasjoner. 
Resultatet er et produkt av 
samspillet mellom 
aktørene»

Russel Ackoff 1994
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Utgangspunktet for FACT- satsningen

• Oppdragsdokumenter: Dreining døgn til dag og mer 
polikliniske og ambulante tjenester

• Fokus på storforbrukere av helsetjenester, særlig 
pasienter med mange innleggelsesdøgn

• Etablere fleksible samhandlingsmodeller som tar 
utgangspunkt i pasientenes behov for samtidige og 
helhetlig tjenester 
– Beslutning om å ta utgangspunkt i FACT-modellen
– Alle DPSene pålegg om oppstart av FACT-team innen 

01.12.17
• Likhetsprinsippet: alle pasienter skal ha lik tilgang til 

FACT uavhengig av hvor de bor



FACT

• Første hele helseforetak i Norge 
• Ca 9 % av Norges befolkning
• Hele Buskerud fylke

• 4 ulike fylker
• 26 kommuner 

• 5 DPS områder
• 5 team oppstart i 2018, 2 forprosjekter
• 2019: 2-4 team?
• Nasjonal innovasjon - FACT-Sikkerhet 
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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 det 
en gang om dagen blir diskutert og planlagt hvilken oppfølging som skal gis og av hvem.
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FACT Kongsberg
• FACT Kongsberg er ikke modelltro i den 

forstand at teamet ikke er organisert som et 
integrert team. Teamet (-ene) består av alle 
ansatte som jobber med de pasientene vi 
sammen har inkludert i FACT. Målsettingen er 
likevel at pasienten skal motta helhetlige 
tjenester basert på FACT- metodikk. 
Samhandlingen fagpersonene imellom som 
blir limet og avgjørende suksesskriterium



Tjenestebeskrivelse

• Navnet: FACT Kongsberg
• Jobbe med implementering av FACT- modellen, både når 

det gjelder det faglige fundamentet og hva gjelder 
fellesskapsfølelse, felles holdning/ tilnærmingsmåte og 
erkjennelse av delt ansvar for pasientene. 

• Én case manager i stabile faser- ikke parallelle løp som i dag
• Enighet om felles dokumenter og dokumentmaler

– Behandlingsplan
– Mestringsplan/ kriseplan
– Oppsummeringsnotat hver 3. mnd
– Epikrise

• Felles beslutning inntak og utskrivelse



Tavla



Møtestruktur 



TeametFelles stillinger:
1 teamkoordinator
1 psykologspesialist
0,6 brukerspesialist

Øvre Eiker:
0,8 pasientkoordinator: fordelt på 10 personer; sykepleier, sosionom, hjelpepleier, vernepleier

Kongsberg: 
1,9 pasientkoordinator: fordelt på 13 personer; hjelpepleier, sykepleier, vernepleier, sosionom
Pasienter som bor i bolig med heldøgnsbemanning inkluderes i FACT, og primærkontakt i bolig skal være pasientkoordinator. 

Flesberg:
0,2 pasientkoordinator: fordelt på 2 personer; sykepleier

Rollag:
0,2 pasientkoordinator: fordelt på 2 personer; sykepleier

Nore og Uvdal:
0,2 pasientkoordinator: fordelt på 2 personer; sykepleier

Sigdal:
0,2 pasientkoordinator: 1 person; vernepleier

KDPS:
0,8 psykiater: deles frem til sommer 2019 av to personer, vil innehas av en person etter dette
0,2 LIS-lege
2,6 pasientkoordinator: 0,6 sosionom, 1 sykepleier, 1 vernepleier



FACT i Kongsberg- området

• FACT er et samhandlingsprosjekt- inklusjon skal 
besluttes sammen med kommunene. Vil medføre 
forskjeller kommunene i mellom.

• FACT teamet inkluderer ALLE i samhandlingen rundt 
FACT- pasienten

• Er kommet lengst med samhandlingen med de store 
kommunene

• Utfordringen med ikke-integrert modell er at det er 
MANGE hoder å koordinere

• Fordelen med modellen er at vi opprettholder bred 
kontaktflate mot både kommune og 
spesialisthelsetjeneste for øvrig
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Samhandling

• Viktig å kunne kommunisere raskt og effektivt-
når det er behov for det- uten å bruke tid på reise

• Legge til rette for gode møteplasser og gode 
møter: bygge ned hierarkiske skillelinjer og skape 
teamfølelse på tvers av forvaltningsnivåer 
(kommune/DPS/ sykehus)

• Viktig med ansikt til ansikt-løsning; trygghet og 
fellesskap

• Enighet om å bruke prosjektmidler til innkjøp av 
utstyr



Videokonferanseutstyr

• Møteromsutstyr:
– DPS hadde to møterom, men det var viktig med rask 

tilgang ved behov. Innkjøp av nytt utstyr på FACT-
kontoret

– Ingen av kommunene hadde utstyr. (Bruk av utstyr på 
NAV- kontorene hadde vært planlagt tatt i bruk, men 
ble aldri til det…) Innkjøp av nytt utstyr til alle- de 
store kommunene to lokasjoner.

– Alle har endt opp med å velge møteromsutstyr, 
enkeltbrukerløsninger også har vært vurdert

• Sikkerhetsaspektet avgjørende. (Norsk helsenett)



Utfordringer

• Ting tar tid- utstyret fortsatt ikke på plass i 
kommunene

• Lav kompetanse på teknologisk utstyr ute i 
tjenestene- fortsatt avhengig av ildsjeler



Veien videre

• Oppstart

• Involvere pasientene mer

– felles behandlingsmøter

– Pasientsamtaler der ambulering ikke er nødvendig



Takk for meg☺

Ta gjerne kontakt med meg:

sbbrit@vestreviken.no

95 45 41 88

mailto:sbbrit@vestreviken.no

