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Seminariet inleddes av Lennart Lundin som representant för stiftelsen 
Schizofrenibistånd hälsade han gästerna välkomna och ledde en 
presentationsrunda. 
 
Anteckningar från seminarium Jonsereds herrgård 2011-11-18, förda 
av Pia Rydell. 
 

Stiftelsen Schizofrenibistånd har bjudit in 
psykiatrichefen i nordvästra Holland, Reneé Keet 
och FACT-forskaren psykolog Michiel Bähler till 
Jonsereds herrgård för att tillsammans med 
inbjudna gäster diskutera den modell för 
samordning av insatser som i Holland kommit att 
benämnas FACT. 
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Situationen i Holland 
Michiel Bähler berättade om situationen i Holland, där man år 1990 i nordvästra Holland 
hade 750 sängar för psykiatriska patienter och där man nu har 150.  

Jämfört med övriga Europa ligger Holland högt i beräkningar av antalet sängplatser per 
invånare, men man har liksom i övriga Europa genomfört en utflyttning från gamla 
mentalsjukhus. Minskningen av sängplatser ledde till ett behov av mer utvecklad öppenvård 
och man satsade på att införa modellen intensiv Case management (ICM). År 2002 fanns sju 
ICM team inom upptagningsområdet för patienter med SMI (SMI= Severe mental Illness). 
SMI begreppet innefattar således patienter med en allvarlig psykisk sjukdom och 
funktionsnedsättning. Det fanns problem i dessa team som man ville åtgärda. Problemen var 
att dessa team ofta var monodisciplinära; man hade inte tillgång i alla team till psykiater eller 
till psykolog. Arbetssättet var stödjande i första hand, och det fanns inte tillgång till 
utvecklade evidensbaserade metoder. Behandlingstiderna var för långa och samverkan 
fungerade inte med övriga instanser i samhället. 

Det holländska systemet innebär att försäkringsbolagen har en viktig del i finansieringen av 
vård och genom dem gick det att hitta överenskommelser kring hur situationen skulle 
förändras. År 2002 inledde man så ett arbete med att implementera en ACT (Assertive 
Community treatment) modell som blev standard för patienterna med SMI. Dessa ACT team 
utformades efter modeller från USA och England och innehöll följande komponenter: 

• Aktivt uppsökande 
• Teamet delade caseload (alla kände alla patienter) 
• Multidisciplinära team, olika professioner fanns representerade 
• Alla inskrivningar och utskrivningar i slutenvården administrerades genom teamen 
• Tillgänglighet dygnet runt och alla dagar i veckan 
• Caseload 1:10 
• Ingen patient avskrivs från teamet 

 
Trots denna satsning fanns det problem; vården uppfattades som fragmenterad, man hade 
ingen ordnad uppföljning och samarbetet mellan organisationerna var fortsatt inte bra. 

ACT modellen innefattade bara 20 % av patientpopulationen och övriga 80 % omhändertogs 
inom vanliga team (CMHT= communal mental health team).  

Detta innebar att en individ som fick vård inom ACT teamen flyttades till CMHT teamen när 
vården inte behövde vara så intensiv längre och att det i vissa fall när vården behövde 
intensifieras ledde till ytterligare omflyttning av samma patient. Detta ledde till avbrott i 
behandlingen och ansågs inte främja återhämtningsprocessen, man letade efter en ny modell. 
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Införandet av FACT 
År 2007 infördes en ny modell som kallades FACT, Flexibel-ACT. 

Den stora skillnaden var att den nya modellen kunde behandla alla patienter inom samma 
team. Ett upptagningsområde på ungefär 50 000 personer i befolkningen skulle ha ett FACT 
team som tog hand om alla patienter med SMI inom det området. Teamet skulle kunna och 
erbjuda en kontinuitet för dessa patienter, oavsett om de var i behov av den intensiva ACT 
vården eller av CMHT vård. Ett FACT team fick totalt 180-220 patienter och varje CM (Case 
manager) hade mellan 15 och 25 patienter. 

Förutom FACT teamen hade man kvar ACT team för speciellt svåra patienter t ex hemlösa, 
man hade också specialteam för rättspsykiatriska patienter och för unga som var 
nyinsjuknade. 

Totalt i Holland har man nu 160 FACT team. 

När det gäller implementeringen av modellen noterade man särskilt att den skett ”bottom-up” 
det vill säga att modellen kommer från behandlarna själva och att inget statligt initiativ funnits 
med. 

I ett FACT team finns följande kompetenser representerade: 
 

• Psykiatrisk sjuksköterska 
• Psykiater 
• Psykolog 
• Brukarspecialist (Peer CM) 
• Socialarbetare 
• Specialist i beroendevård 
• Specialist på metoden Supported Employment enligt IPS modellen (Indiviual 

placement and support) 
• Chef för teamet 
 

Schizofreni är den vanligaste diagnosen men även patienter med affektiv sjukdom, 
ångestsyndrom, depression, alkoholmissbruk, narkotikamissbruk, autismspektrumstörning 
och personlighetsstörning behandlas i teamen. Man utgår inte från diagnosen utan från 
behovet av vård. 
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FACT i nordvästra Holland 
I nordvästra Holland finns nu 12 FACT team för en befolkning på cirka 600 000 personer och 
antalet patienter inom FACT teamen är totalt 2000. 

 
FACT har 6 principiellt viktiga beståndsdelar: 

1. Finnas där 
Innebär att man finns med patienten där patienten själv vill lyckas. Till exempel i hemmet 
eller på arbetsplatsen. 

 
2. Stöd i samhället 
• Hitta patienter i samhället 
• Arbeta med IPS, som är en metod för att få patienter som vill arbeta till ett arbete där 

de erbjuds stöd på arbetsplatsen. 
• Individuella nätverk för patienter med familj, grannar, vänner 
• Samarbete med lokala myndigheter som sjukhus, vårdcentraler, polis. 
• Säkerhet för patienten och för närstående och för samhället  
• Reducera stigma och bidra till social inklusion 
 
3. Kontinuitet i behandlingen 
• FACT teamen verkar inom den ordinarie psykiatriska vården 
• Nära samarbete mellan slutenvård och öppenvård  
• Tillgänglighet dygnet runt garanteras av samarbetet slutenvård/öppenvård 
• Ett särskilt digitalt hjälpmedel (digiboard) gör att alla i teamet har tillgång till samma 

information om patienten. 
 
4. ACT 
Teamet har en flexibel användning av ACT insatser. När patienten behöver insatser, ges 
de av teamet. Varje team medlem kan ”sätta upp” sin patient på ACT tavlan 
(digiboarden), och därmed starta arbetet kring en mer intensiv kontakt. Teamet anpassar 
sitt arbetssätt. 

Varje morgon har man ett ACT-möte, och man diskuterar där vilka insatser som skall ges 
kring de patienter som för tillfället finna på tavlan. Vanligen är det mellan 20 och 30 
patienter aktuella samtidigt i ett FACT team. Det är en varierande grupp patienter. 
Ungefär 10 av de aktuella patienterna på FACT tavlan är sådana som finns på tavlan för 
en lång tid, kanske flera år, men vanligare är att patienten har ett avgränsat behov av mer 
intensiv kontakt. 
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Digital FACT Board 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digiboarden består av en digital tavla (se bild ovan) där patientens namn, förhållanden och 
aktuella problem finns noterade. Teamet bestämmer och skriver ned vilka insatser som skall 
göras från dag till dag. Viktigt är att patientens egna styrkor och långsiktiga mål finns med, 
och stor hänsyn tas till patientens önskningar kring insatser och till familjens behov av stöd. 

En gång per vecka har man ett längre möte kring ACT patienterna (ungefär en timme) men de 
dagliga mötena tar bara en halvtimme i anspråk. 

När en patient är ACT patient delas ansvaret för insatserna av hela teamet och därför behöver 
de som arbetar i ett FACT team ha möjlighet att frigöra tider i sin almanacka och vara 
beredda på att göra hembesök och ibland flera gånger per dag besöka en patient. 

Anledningen till att patienter blir aktuella för insatser av ACT karaktär är vanligen följande: 

• Patienter i kris med risk för återinsjuknande eller risk för störande beteende 
• Tvångsvård i öppenvård 
• Patienter som är svåra att få kontakt med 
• Patienter som blivit nyligen utskrivna från sjukhuset 
• Livshändelser, kriser 
• Nya patienter 
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5. Behandling 
Evidensbaserade metoder och riktlinjer styr innehållet i behandlingen. Man arbetar till 
exempel med följande: 

 
• Medicinering och medicinhantering 
• KBT 
• Familjeinterventioner, man använder till exempel MI (Motivational Interviewing) för 

att reducera det känslomässiga klimatet i familjen (EE=Expressed Emotions) 
• Supported Employment enligt IPS metoden för att hjälpa patienterna med att få och 

behålla ett arbete 
• Behandling mot alkohol och drogberoende  
• Somatisk screening 
• Andra insatser i enlighet med riktlinjer 
 
6. Case manager 
Stödjer återhämtning och rehabilitering, arbetar med patientens egna styrkor, 
empowerment. I teamet finns en brukare anställd som skall vara bra på att använda sin 
egen erfarenhet kring återhämtning till att hjälpa andra. Man använder metoder som 
”Shared desicion making”, CM arbetar coachande och man tar hjälp av de i samhället 
förekommande naturliga mötespunkter som finns. 

Personalen som arbetar med FACT kan se fördelar med arbetssättet, man har färre 
personer som beskriver utbrändhet. Den som är CM kan gå hem utan att ta med sig sin oro 
kring en försämrad patient eftersom man delar bördan med andra i teamet. Man uppfattar 
att teamet delar med sig av kunskap och erfarenhet och att man drar nytta av varandras 
styrkor. 
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Resultat av FACT 
Mer än 60 % av patienterna har under de senaste 3-4 åren behövt ACT insatser. 

En erfarenhet från dem som arbetar med modellen FACT är att det är bra att ha ett mindre 
upptagningsområde. För ett geografiskt område med 50 000 invånare brukar storleken på att 
FACT team vara ungefär 200 patienter. Mycket få patienter avbryter kontakten, man har färre 
än 2 % som avbryter behandlingen. 

För att sammanfatta innebörden av FACT modellen presenterades begreppet The seven C´s: 

 

René Keet berättade sedan om olika aspekter av FACT modellen och disponerade sin 
föreläsning enligt följande: 

• FACT och inläggningar på sjukhus 
• Certifiering av team 
• Forskning 

  

The seven C’s 

Cure, Care, Crisis, Client know how, Continuity, Control, Check (outcome monitoring). 
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FACT och inläggning på sjukhuset 
Hjälper eller stjälper vi patienterna genom inläggning på sjukhus? 

• Patienten har efter utskrivning ofta ett mycket stort avstånd till sin tidigare sociala 
funktionsnivå och till sin behandling jämfört med hur det var innan inläggning 

• Det är större risk för självmord efter utskrivning 
• En inläggning är det som bäst förutspår framtida inläggningar 
• Risk för trauma under slutenvårdsepisoden 
• Bristande kontinuitet i öppenvårdsbehandling 

 
Den typiska avdelningen för att behandla psykiatriska patienter erbjuder ingen exklusiv 
bekvämlighet precis, man har fokus på kontroll med sjuksköterskemottagning centralt på 
avdelningen och det erbjuds ingen samhällsorienterad vård. 

För FACT teamen upplevdes avdelningarna som ett problem när det gällde kommunikation 
mellan enheterna: 

• Anledningen till inläggning var oftast inte klar för CM i öppenvården 
• Ny behandlingsplan gjordes upp på slutenvården som inte var i fas med öppenvårdens. 
• ”Avdelningen tog över” 
• Båda enheterna upplevde frustration och det blev missämja. 

 
Man bestämde sig för att förändra slutenvården och införa specialiserade sjukhusavdelningar 
för SMI patienterna, detta innebar en reduktion av sängplatser och stora förändringar inom 
avdelningarna. 

• Man införde större komfort för patienter 
• Inga sjuksköterskeexpeditioner, de övergavs helt 
• Sjuksköterskorna arbetar i dagrummet 
• Man införde en brukarspecialist i teamen  
• Vården blev inriktad på återhämtning och god och vänlig omvårdnad 

 
Det infördes tre kontrollpunkter under sjukhusvistelsen där inblandade deltar i möte med och 
kring patienter. Vid inkomsten (senast en dag efter inläggning), i mitten av vårdtiden och vid 
slutet av vårdtiden. 

Vid dessa möten deltar alla inblandade såsom patienten, familjen, FACT teamen och 
avdelningens personal. 
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Avdelningen tog till sig följande vision: 

• Återhämtning sker hemma, inte på en akutavdelning 
• Målet är; inga inläggningar 
• En inläggning är ett undantag, en kris 
• Vården skall vara återhämtningsorienterad 
• Kontinuitet är ett ledord 

 
Vidare införde man ytterligare förändringar som veckovisa möten med FACT teamen, samt 
samarbete kring 24-timmars tillgänglighet med telefonjour nattetid. 

En diskussion har förts om vilken typ av sängar man behöver, sjukhussängar, sängar på annat 
ställe (”time out” på annan plats än hemma) eller ”luftsängar” som skall tolkas som en 
intensifiering av öppenvårdens omhändertagandenivå. Denna diskussion ledde fram till att 
man tillskapade särskilda team för krisintervention i hemmet. Dessa kan tillkallas och göra en 
bedömning i patientens hem innan inläggning på sjukhus. Detta gäller inte FACT teamets 
patienter, då FACT teamen sköter denna funktion själva. Man har således inte behov av någon 
akutmottagning.  
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Certifiering av team och programtrohet av ACT och 
FACT i Holland 
Utspädning av verksamma beståndsdelar i en behandlingsmodell försämrar resultaten. Jämför 
ett vinglas som man fyller på med vatten, hur länge kan man kalla innehållet för vin. 

 

 

Med utgångspunkt från denna liknelse uppkom behovet av att se till att de team man tillskapat 
som arbetade enligt ACT och FACT modeller verkligen utförde den vård som man sa sig 
erbjuda. Det uppstod behov av att kontrollera programtrogenheten.  

 

 

 

 

 

 

En stiftelse skapades som heter CCAF (Stichting Centrum Certifiering ACT en FACT). 
Stiftelsen skapades av utförare och forskare i Holland. CCAF har en hemsida där information 
om stiftelsen kan hämtas mer i detalj. CCAF är en icke vinstdrivande organisation, man 
arbetar ”bottom-up” det vill säga inga direktiv kommer från staten om hur man skall arbeta. 
Stiftelsen certifierar ACT och FACT team och detta betalas som en avgift av teamen själva. 
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Man diskuterade för- och nackdelar med en certifiering av ACT och FACT teamen och kom 
fram till följande: 

För Emot 

 

• Standard behövs 

 

• Inga garantier att det blir lika 

• Förbättring av vården • Lämpliga instrument saknas 

• Brukarinflytande stärks • Konserverar istället för utvecklar 

• Metoden klargör vilka som sköter sig • Upplevs som tvång 

 

En nyligen publicerad holländsk studie av certifieringsmodellen för ACT, fann att hög 
programtrohet var associerad med större förbättring på skalan HoNOS och på dagar som 
hemlös.  

 

I undersökningen ingick 20 ACT team och undersökningen genomfördes som en prospektiv 
longitudinell studie. 

 
 
 
 
 
 
 
  

“Our study found that ACT model fidelity was associated with patient outcomes. Specifically, we found 
an association between fidelity and improvements on HoNOS total scores, the subscales symptomatic 
problems and social problems of the HoNOS, and homeless days.” 
 
(Vugt MD van, Kroon H, Delespaul, PAEG, et al: Assertive Community Treatment in the Netherlands: 
outcome and model fidelity. Can J of Psychiatry, 2011.) 

HoNOS är en engelsk skala som består av 12 delskalor: 
 
1. Overactive, aggressive, disruptive or agitated behavior 
2. Non-accidental self-injury 
3. Problem drinking or drug-taking 
4. Cognitive problems 
5. Physical illness or disability problems 
6. Problems associated with hallucinations and delusions 
7. Problems with depressed mood 
8. Other mental and behavioral problems 
9. Problems with relationships 
10. Problems with activities of daily living 
11. Problems with living conditions 
12. Problems with occupation and activities 
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Man använde en skala som mäter programtrohet för ACT -team– DACT. Det finns nu även en 
framtagen skala för att mäta programtrohet inom FACT-team. Denna skala kallas FACTS och 
innehåller uppgifter inom sju dimensioner: 
 
Dimensioner FACTS 

• Teamets struktur 
• Processer i teamet 
• Diagnostik, behandling, interventioner som ges 
• Organisationens struktur 
• Organisationen av samhällets övriga insatser för patienterna 
• Handledning i metoden 
• Professionalism 

 
För att ett team ska kunna anmälas för certifiering måste vissa minimivillkor vara uppfyllda 
annars är det ingen idé att ansöka om certifiering. 
 
Dessa krav är: 

• Caseload: inte högre än 34 patienter per behandlare för FACT och inte fler än 20 för 
ACT 

• Psykiatriker: minst en per 200 patienter i FACT en på 100 patienter i ACT 
• Whiteboard möten minst 3 x per vecka 
• Outreach: minst  40% av kontakterna sker utanför mottagningen  
• Low dropout < 25% per år 
• Avslutning av behandling sker enbart av för patienten positiva orsaker 

 
Om man efter certifieringen kommer fram till värden på skalan som ligger mellan 1 och 3, 
bedöms detta som låg programtrohet, värden runt 4 som mycket hög programtrohet. 3,4 är 
gränsen för att teamet skall få sin certifiering godkänd. 
 
CCAF har gett ut råd till team som önskar bli certifierade: 

• Gör en intern audit först och pröva 
• Arbeta på de svaga delarna 
• Gör upp en planering för den dag då CCAF kommer 
• Tänk inte på detta som en examen 

 
2011 gjordes i Holland ett 30-tal audits och intresset är växande. 
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Forskningsresultat 
 René Keet berättade om ett genomfört forskningsprojekt av Drukker, Bak, Van Os et al 
” A real life observational study of the effectiveness of FACT in a Dutch mental health 
region”. 
 
För uppföljning av enskilda patienter använder man framförallt två instrument, dels HoNOS 
som ger en generell bild av sjuklighet och funktion. HoNOS görs antingen av oberoende 
skattare eller av patientens CM. 
 
För mätning av livskvalitet använder man MANSA QL, denna skala kombinerar resultat och 
patientens nöjdhet. Skalan ger även underlag för planering av vård eftersom man får en bra 
uppskattning över vilka områden där patienten inte är nöjd. 
 
Man fick följande resultat i studien rörande remission. 

 
Remission mättes här med remissionsskalan från PANSS. 

 
 
 
 
 
 

19% 
remission 2002 FACT 31% 

remission 2005 
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Eftermiddagen inleddes med att Ulf Malm sammanfattade förmiddagen under rubriken: 

Implementering och forskning i Sverige av FACT 
Fyra områden ansåg Ulf Malm det särskilt viktigt att beakta: 

ACT eller FACT? 
Hur introducerar vi ACT som nu är högt rekommenderat i Nationella Riktlinjer, vilken form 
skall vi välja i Sverige. Kan FACT vara en bra modell? 

Skall teamen arbeta diagnosspecifikt?  
FACT teamen i Holland har en bredare inriktning och arbetar med alla patienter i ett visst 
område som har psykiska funktionshinder och hör till gruppen Allvarlig Psykisk störning 
(SMI). Om vi skall introducera modellen i Sverige är det viktigt att vi hittar en form så att 
både landsbygd och storstad har möjlighet att få modellen att fungera. Mer specialiserade 
team kan vara omöjligt på en mindre ort. 

Digiboarden är det en idé att ta efter? 
Digiboard är den digitala tavlan för rapport om ACT patienter i ett FACT team. Kan ses som 
en virtuell sjukhusavdelning där man för en grupp av patienter ger insatser som liknar de man 
kan ge från sjukhuset men i öppenvårdsform. Så kallade ”luftsängar”.  

Utvecklandet av brukarens roller  
Brukaren deltar i teamets arbete som peer CM.  Men ett aktivt brukarinflytande finns även 
med i den individuella patientens deltagande i sin egen vård, planering, utförande och även 
utvärderingen av insatser. Utvärderingen görs med instrument som patientens själv är delaktig 
i som t ex MANSA. 
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Hur gör man för att implementera nya metoder? 
Wendy Maycraft Kall, som är statsvetare från Uppsala universitet och som nyligen utkommit 
med sin avhandling som behandlar just denna fråga, berättade mer om olika metoder för 
implementering.  

Det finns olika sätt att implementera och man kan dela in dessa sätt i framförallt två delar; 
mjuk respektive hård implementering. Den mjuka implementeringen handlar om riktlinjer, 
som i Sverige till exempel ges ut från Socialstyrelsen eller från SBU, denna variant leder ofta 
till en mångfald olika lösningar när implementeringen väl sker. Ramarna vid den mjuka 
implementeringen kan vara tydliga, men det lämnas till verksamheten själv att komma på hur 
man skall göra. Den hårda implementeringen är mer styrd redan från början, det kan handla 
om att verksamheten avkrävs arbetssätt enligt en viss metod för att få sina anslag. 

Wendy Maycraft Kall påtalade det intressanta i att det spelar stor roll vilken typ av styrning 
som staten väljer för effekten på utförandet av den sjukvård vi förmedlar. Det är tydligt att 
olika länder under olika perioder har föredragit olika typer av implementering. 

Som exempel kan man se perioden 1990-talet i Sverige. Staten överlät då åt lokala 
beslutsfattare att implementera nya metoder, även en del privata aktörer tog plats på arenan. 
Det rationella tänkandet kring vad som var lönsamt och effektivt skulle styra besluten.  

Staten ansåg sig därmed inte behöva ha någon egen linje utan överlät detta åt kommuner och 
privata aktörer att hantera. 

Det finns olika sätt att agera från statens sida när man agerar för att implementera metoder 
och dessa kan sammanfattas under följande tre rubriker: 

Moroten 
Lockar till en förändring med till exempel finansiella fördelar eller straff för de enheter som 
inte sköter sig. Hårda ”Morötter” är till exempel – ”Gör du inte detta tar vi dina anslag” 
medan mjuka skulle kunna vara att man ger anslag till dem som gör något man önskar. 
 
Piskan 
Klara direktiv över vad som skall göras. Hårda metoder här kan vara bindande avtal och 
tvingande insatser, medan de mjuka kan vara ramverksavtal, resultatstyrning samt inte precisa 
utan mer generella avtal. 
 
Predikningar 
Försöker övertyga om att göra det rätta. Hårda metoder här är till exempel hot ”Gör du inte 
detta så…”. Mjuka kan vara att anordna utbildningar. 
 
Man skulle kunna tro att det finns en logisk följd i detta så att man börjar med predikningar, 
sedan använder man morötter, för att om inte det fungerar övergå till piskan. När man tittar på 
hur dessa metoder har använts både i Sverige och i England visar det sig att man faktiskt 
använder alla tre metoderna samtidigt, men på olika sätt. Även om de generella metoder man 
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valt inte skiljde länderna åt, visade det sig att man istället använde olika metoder inom varje 
kategori. I Sverige valdes oftare mjukare instrument och i England hårdare. 

Ett exempel på hur det skiljer sig mellan länder kan nämnas. Om man i Sverige vill införa 
något ger man information, ordnar kunskapsutbyten och konferenser, men anger inte specifika 
mål utan lämnar till lokala aktörer att utforma mål och planer. Motsvarande införande i 
England kan istället innebära något som kan liknas vid en hotellgradering. ”Stjärnor” ges för 
hur verksamheten är inordnad och om en verksamhet inte får tillräckligt många griper staten 
in och tar över skötseln av verksamheten, så att de lokala aktörerna riskerar att fråntas sina 
uppdrag. 

Man kan göra på flera sätt utan att uttala sig om vilket sätt som är det bästa, men det man kan 
säga är att de extremvarianter som förekommer inte verkar fungera. 
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Resten av eftermiddagen ägnades åt diskussionen kring: 

Hur kan vi organisera forskningen kring metoder 
som FACT I Sverige? 
Om man utgår från naturalistiska studier, hur skall vi göra för att samla in individdata? 

Ing-Marie Wieselgren från SKL berättade om svårigheterna att få in data till de nationella 
kvalitetsregistren. Ett problem är också att även om psykiatrin nu har godkända register som 
kan användas så ligger Socialtjänsten efter, man har inga register av samma typ, och det är 
inte heller lagligt att föra register på det viset som man gör i psykiatrin om man inte gör det 
som hälso- och sjukvård. Det är således inte möjligt för Socialtjänsten att med nuvarande 
lagstiftning ha ett register som kan användas för uppföljning och forskning. 

Då psykiatrins patienter omfattas av insatser även från Socialtjänsten och dessa insatser, samt 
den samverkan som sjukvården och socialtjänsten är ålagda att utföra, påverkar patientens 
funktion och välmående är det viktigt att ha med parametrar som något täcker in även 
Socialtjänstens insatser. Detta kan vara en av anledningar till att de psykiatriska registren 
uppfattas som omfattande och ha många variabler. 

Det finns en önskan om att komplettera registerdata med till exempel en brukarenkät eller 
med frågor som berör ett specifikt forskningsområde. Möjlighet till detta finns idag och kan 
användas mer. 

Man har nu gjort en satsning för att höja täckningsgraden av registren som kanske nu är runt 
10 %, och staten har avsatt pengar till detta för tre år framöver. Detta innebär att det finns ett 
centralt kansli för implementering som registerhållare ansvara för (avseende PsykosR finns 
registerhållaren i Uppsala) samt för en regional person som kan arbeta med frågorna ute i 
landet. 

Det har länge varit angeläget att det kvalitetsmått som vi använder i stora delar av Sverige; 
Kvalitetsstjärnan skall vara kompatibelt med registret. Bosse Ivarsson som varit ansvarig för 
Kvalitetsstjärnan berättar att efter hans nära förestående pensionering kommer uppdraget 
kring Kvalitetsstjärnan att övergå till Stefan Tungström från Dalarna. Stefan har tagit på sig 
uppgiften att tillsammans med Ing-Marie Wieselgren lägga sista handen vid den applikationen 
som skall föra samman de två systemen. Om vi kan förena data från Kvalitetsstjärnan och 
PykosR kommer detta att innebära goda möjligheter till att få en bättre täckningsgrad. 

Ulf Malm föreslår att vi samlas kring en nationell centrumbildning för naturalistisk forskning, 
och förutsättningarna för detta. Deltagarna på mötet håller med om att detta är en god idé, och 
Lennart Lundin avslutar dagen med ett förslag om hur vi går vidare. Han föreslår ett nytt möte 
om ungefär två månader för att diskutera mer i detalj hur ett nätverk kring FACT skulle kunna 
se ut och hur möjligheterna kan vara för naturalistisk forskning kring införandet av denna 
metod. Lennart åtar sig att bjuda in till ett sådant möte. 
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Deltagare 
René Keet GGZ Noord-Holland-Noord Alkmaar Holland 

Michiel Bähler GGZ Noord-Holland-Noord Alkmaar Holland 

Nisse Berglund SAF, MSW Head R&D County of Halland 

Per Borell SAF, Psychologist Expertise in CBT and Social Skills Training 

Lars Erdner SAF, Psychologist Expertise in supervision, Stockholm 

Bo Ivarsson SAF, MD PhD Outcome-informed quality management VGR 

Lennart Lundin SAF, Psychologist R&D-officer Sahlgrenska University Hospital 

Ulf Malm SAF, MD PhD Ass Prof Sahlgrenska Academy, Goteborg University 

Pia Rydell SAF, MD Head Psychoses Division, Sahlgrenska University Hospital  

Wolfgang Rutz SAF, MD PhD (past position Head WHO Mental Health Europe) 

Louise Kimby Center of Psychiatric Research Stockholm 

Wendy Maycraft Kall Department of Government Uppsala University 

Erik Kall MD Säter Hospital for Forensic Psychiatry (and local politician) 

Sonny Wåhlstedt NSPH, Chair The Collaborative National User Organization  

Lise-Lotte Nilsson/ NSPH, Schizophrenia fellowship Sweden 

Ing-Marie Wieselgren MD PhD The Swedish Association of Local Authorities and Regions 
(SALAR) SKL 

Mårten Gerle MD The National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) 

Rickard Färdig Psychologist Research Fellow IMR-RCT, Department of Neuroscience, 
Uppsala University 

Torsten Norlander Professor of Psychology, University of Karlstad 

Stefan Tungström Psychologist PhD Head Psychiatry, County of Dalarna 

Yvonne Andersson Head of education in psychiatry Västkompetens Goteborg  

Agneta Alström Coordinator of psychiatry Goteborg 

Bengt Svensson PhD Centre for Evidence-based Psychosocial Interventions for people with 
severe mental illness – CEPI Lund University 

Jonny Andersson Evidens FoU Clinical Case Manager 
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