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1. Målgrupp – allvarlig psykisk sjukdom och svår livssituation
ACT-team vänder sig till en speciell målgrupp med personer som lider av allvarlig psykisk sjukdom och psykosocial 
funktionsnedsättning som man inte lyckas engagera i ordinär vård och omsorg. Behoven är komplexa och berör 
uppdrag för flera huvudmän. Detta innebär att det finns otillfredsställda medicinska/psykiatriska vårdbehov samt 
behov av insatser från i första hand socialtjänst men även stöd från försäkringskassa, arbetsförmedling och andra 
myndigheter. De vanligaste diagnoserna för målgruppen är schizofreni, schizofreniliknande tillstånd samt bipolär 
sjukdom. Personer med dominerande diagnoser som ångestsjukdom, personlighetsstörning eller missbruk 
behandlas inte av ett ACT-team.

Kommentar: Behandlingen som ges av ett ACT-team är omfattande och intensiv och skall därför förbehållas de 
personer som är i störst behov av vård och stöd och där ordinarie vård- och stödinsatser visat sig otillräckliga.

2. Team - multiprofessionellt team
Ett ACT-team skall ha en multiprofessionell bemanning. Viktiga professioner som måste ingå i teamet är 
teamledare, psykiater, socialsekreterare företrädesvis med rätt att bevilja insatser, sjuksköterska och 
missbruksspecialist. Det är önskvärt att det även finns IPS-coach och brukarspecialist.

Kommentar: Medicinsk behandling är en viktig del av behandlingen. Det gäller både inställning av en optimal 
medicinering och administrationen av densamma. Psykiater och psykiatrisjuksköterskor är därför nödvändiga för 
teamets effektivitet. Socialsekreterare är på samma sätt nödvändiga för att ge patienter/klienter tillgång till kommunala 
stödsystem. Då missbruk är vanligt och får allvarliga konsekvenser för personer med psykisk funktionsnedsättning 
behövs god kompetens kring missbruksbehandling. Det är önskvärt att kunna erbjuda stöd av en IPS-coach (Individuell 
placering i arbete och stöd i detta) för dem som vill arbeta. En brukarspecialist (person med egen erfarenhet av att ha 
varit patient inom psykiatrin och som har återhämtat sig) bidrar till ett återhämtningsinriktat arbetssätt och är särskilt 
viktig i motiveringsarbetet med personer som har negativa erfarenheter av vård. Brukarspecialisten skall ingå i teamet 
på samma villkor som andra medarbetare, ha anställning och lön samt ansvara för egna patienter/klienter.

3. Storlek – 10 per samordnare 
Antalet personer som behandlas av teamet får inte överstiga 10 per case-manager/samordnare.

Kommentar: Studier har visat att om vården skall kunna bedrivas effektivt krävs tillräckligt med tid för varje patient/
klient.

4. Antagning – 4 per månad
Antagningstakten av patienter/klienter till teamet skall inte överstiga 4 per månad. Teamet avgör självständigt 
utifrån antagningskriterierna vem som ska antas.

Kommentar: Nytillkomna patienter/klienter behöver ofta omfattande stöd och hjälp från hela teamet för att deras 
situation och hjälpbehov skall kunna kartläggas, analyseras och för att insatser skall kunna planeras och genomföras. 

En beskrivning i tio punkter av vad som krävs för att 
en verksamhet ska anses följa principerna för ACT
En mer detaljerad genomgång av kraven som ställs på ett programtroget ACT-team, kan hämtas på Socialstyrelsens 
hemsida: www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-2-4



5. Krisberedskap – möjlighet att agera omedelbart

Teamet skall ha en hög grad av tillgänglighet och möjlighet att agera omedelbart vid kriser.

Kommentar: Personerna i målgruppen hamnar ofta i kriser och är då i behov av olika insatser. Dessa hanteras bäst av 
teamet då de besitter den största kännedomen om personerna och deras omständigheter. Teamet kan därmed 
förhindra onödiga tvångsåtgärder och inläggningar i heldygnsvård.

6. I vardagsmiljön - hembesök
Arbetet skall i huvudsak bedrivas via hembesök och annan uppsökande verksamhet. 

Kommentar: Rehabilitering och behandling i den miljö där personerna vistas har visat sig vara effektivast för att uppnå 
ett självständigt liv. 

7. Fullservice – samordnade insatser
ACT-teamet skall erbjuda samordnade insatser inom alla områden där hjälp behövs. Detta innefattar bland annat 
praktisk hjälp i vardagen, boendestöd, sociala insatser, medicinsk och psykologisk behandling, arbetsrehabilitering 
och somatisk sjukvård.

Kommentar: När personer i målgruppen behöver behandling och stöd från många olika instanser har det visat sig 
svårt att få till en samordning av insatserna. Teamets sammantagna kompetens borgar för en effektiv integrering av 
insatserna.

8. Kontinuitet – kontakt genom olika faser
ACT-teamet skall behålla kontakterna med sina patienter/klienter när dessa befinner sig i heldygnsvård eller annan 
institutionsbehandling. Överföring av patienter/klienter från ACT-teamet skall ske planerat med väl tilltagen 
övergångstid. Det skall alltid finnas beredskap för att återta patienten till teamet om behov påkallar detta.

Kommentar: Målgruppen behöver oftast långvarig kontakt för att återhämta sig. Vägen mot återhämtning kantas inte 
sällan av återfall, akuta kriser och tillfälliga inläggningar i heldygnsvård. Utveckling mot ett självständigt liv kan stödjas 
genom en kontinuerlig kontakt med teamet genom olika faser. Överföring till annan vård på grund av minskat vårdbehov, 
vanligtvis till annan öppenvård, skall ske med varsamhet och ges den tid som individen behöver för att känna sig trygg 
med sina nya vårdkontakter.

9. Ihärdighet – upprätthålla relationen
Teamet skall inte avskriva personer som avvisar kontakt och hjälp utan sträva efter att upprätta en vårdrelation 
trots motståndet. Om inga försök har lyckats inom ett år kan dock personen avföras från ACT-teamets verksamhet.

Kommentar: Ibland krävs ett långt motivationsarbete för att förmå personerna i målgruppen att acceptera vård-och 
stödinsatser. Många är missnöjda och misstänksamma mot psykiatrisk vård och det tar tid att bygga en 
behandlingsallians. Det måste dock finnas en bortre gräns för när man anser att alla möjligheter är uttömda. 

10. Evidensbaserat – följa riktlinjerna
Specifika behandlingsinsatser som ges av teamet skall ha sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Kommentar: Se ”Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd” samt 
”Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd” på 
Socialstyrelsens hemsida (http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer). 




