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Program: Datum:     

      

KRITERIER POÄNG 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

      

TEAMSTRUKTUR 1 2 3 4 5 

1. LITEN CASELOAD: Högst 15 
klienter/teammedlem (exkl. 
psykiater) 

 

Mer än 50 
klienter/teammedlem. 

35 - 49 25 - 34 16 - 24 Högst 15 klienter/teammedlem. 

2. BEMANNING: Teamet har full 
bemanning (få eller inga lediga 
tjänster). 

Teamet har under det 
senaste året varit 
bemannat till mindre än 
50%. 

 

50 - 64% 65 – 79% 80 -94% Teamet har under det senaste året 
(eller sedan start) varit bemannat 
till 95% eller mer. 

 

3.  ANTAL HELTIDSANSTÄLLDA: De 
flesta i personalen arbetar heltid. 
 

I genomsnitt arbetar 
personalen mindre än 
50%. 

            50 - 59 %               60-69%             70 – 79% I genomsnitt arbetar personalen 
80% eller mer. 

4. PSYKIATER: Minst en 
heltidsanställd psykiater till 200 
klienter. 

Mindre än 0,10 av heltid 
till 200 klienter. 

0,10 – 0,39 av heltid till 
200 klienter. 

0,40 – 0.69 av heltid till 
200 klienter. 

0,70 – 0,99 av heltid till 
200 klienter. 

Minst en heltidsanställd psykiater 
till 200 klienter. 

 

 

 

 



5. PSYKOLOG: Minst 0,80 av heltid till 
200 klienter. 
 

Mindre än 0,20 av heltid 
till 200 klienter. 

 

0,20 - 0.39 av heltid till 
200 klienter. 

0,40 – 0.59 av heltid till 
200 klienter. 

0,60 – 0.79 av heltid till 
200 klienter. 

Psykolog på 0,80 av heltid till 200 
klienter. 

6. BRUKARSPECIALIST: Minst 0,80 av 
heltid till 200 klienter. 
 

Ingen brukarspecialist. 0,20 – 0.39 av heltid till 
200 klienter. 

0,40– 0.59 av heltid till 
200 klienter. 

0,60– 0.79 av heltid till 
200 klienter. 

Brukarspecialist på minst 0,80 av 
heltid till 200 klienter. 

7. SOCIALARBETARE: Minst 0,80 av 
heltid till 200 klienter. 

Mindre än 0,10 av heltid 
till 200 klienter. 

0,10 – 0,39 av heltid till 
200 klienter. 

 

0,40 – 0,69 av heltid till 
200 klienter. 

0,70 – 0,79 av heltid till 
200 klienter. 

Socialarbetare på minst 0,80 av 
heltid till 200 klienter. 

8. PSYKIATRISJUKSKÖTERSKA: Minst 
fyra heltidsanställda 
sjuksköterskor (med minst ett års 
erfarenhet) till 200 klienter. 
 

Mindre än 0,40 
heltidsanställda till 200 
klienter. 

0,40 – 1,59 
heltidsanställda till 200 
klienter. 

1,60 – 2,79 
heltidsanställda till 200 
klienter. 

2,80 – 3,99 
heltidsanställda till 200 
klienter. 

Minst fyra heltidsanställda 
sjuksköterskor, varav två har 
gedigen psykiatrisk erfarenhet, till 
200 klienter. 

 

9. CASE MANAGER: Minst sex 
heltidsanställda case managers till 
200 klienter

1
. 

Högst två heltidsanställda 
case managers till 200 
klienter. 

 

Högst tre 
heltidsanställda case 
managers till 200 
klienter. 

 

Högst fyra 
heltidsanställda case 
managers till 200 klienter. 

 

Högst fem 
heltidsanställda case 
managers till 200 
klienter. 

 

Minst sex heltidsanställda case 
managers till 200 klienter. 

10. MISSBRUKSSPECIALIST: Minst två 
heltidsanställda specialister för 
dubbeldiagnosbehandling (med 
minst ett års utbildning eller 
erfarenhet) till 200 klienter. 
 

Mindre än 0,20 
heltidsanställda till 200 
klienter. 

0,20 – 0,79 
heltidsanställda till 200 
klienter. 

0,80 – 1,39 
heltidsanställda till 200 
klienter. 

1,40 – 1,99 
heltidsanställda till 200 
klienter. 

Minst två heltidsanställda 
specialister för 
dubbeldiagnosbehandling (med 
minst ett års utbildning eller 
erfarenhet) till 200 klienter. 

11. IPS-specialist: Minst en 
heltidsanställd specialist på IPS 
(med minst ett års utbildning eller 
erfarenhet) till 200 klienter. 
 

Mindre än 0,10 
heltidsanställda till 200 
klienter. 

0,10 – 0,39 
heltidsanställda till 200 
klienter. 

0,40 – 0,69 
heltidsanställda till 200 
klienter. 

0,70 – 0,99 
heltidsanställda till 200 
klienter. 

Minst en heltidsanställd IPS-
specialist (med minst ett års 
utbildning eller erfarenhet) till 200 
klienter. 

 

12. REHABILITERINGSSPECIALIST: 
Minst två heltidsanställda 
rehabiliteringsspecialister till 200 
klienter. 

Mindre än 0,50 
heltidsanställda till 200 
klienter. 

 

0,50 – 0,99 
heltidsanställda till 200 
klienter. 

1,00 – 1,49 
heltidsanställda till 200 
klienter. 

0,50 – 1,99 
heltidsanställda till 200 
klienter. 

Minst två heltidsanställda 
rehabiliteringsspecialister till 200 
klienter. 

 

                                                                        
1
 Kan innefatta alla discipliner. 



TEAMPROCESS 1 2 3 4 5 

13. DELAD CASELOAD: alla klienter i FACT-
programmet träffar minst fyra 
teammedlemmar under ett år 
(inklusive psykiatern). 

Mindre än 10% av 
klienterna har haft kontakt 
ansikte mot ansikte med 
fler än tre 
teammedlemmar under ett 
år. 

10 - 36% 37 - 63% 64 - 89% Minst 90% av klienterna har 
haft kontakt ansikte mot 
ansikte med fler än tre 
teammedlemmar under ett 
år. 

 

14. TEAMAPPROACH UNDER ACT: Teamet 
fungerar som en arbetsgrupp, inte som 
separata yrkesutövare. Alla 
teammedlemmar känner och arbetar 
med klienterna på FACT-tavlan. 
 

Mindre än 10% av 
klienterna på FACT-tavlan 
har haft kontakt ansikte 
mot ansikte med fler än tre 
teammedlemmar under två 
veckor. 

10 - 36% 37 - 63% 64 - 89% Minst 90% av klienterna på 
FACT-tavlan har haft kontakt 
ansikte mot ansikte med fler 
än tre teammedlemmar 
under två veckor. 

 

15. TEAMMÖTEN (frekvens): Teamet 
träffas varje arbetsdag för att planera 
och gå igenom insatserna till de 
klienter som behöver ACT. 
 

 Teamet brukar träffas en 
dag i veckan eller mer 
sällan för att planera ACT-
insatserna. 

Teamet brukar träffas två 
dagar i veckan för att 
planera ACT-insatserna.  

Teamet brukar träffas 
tre dagar i veckan för att 
planera ACT-insatserna.  

Teamet brukar träffas 
fyra dagar i veckan för 
att planera ACT-
insatserna 

Teamet träffas varje 
arbetsdag (mån-fre) för att 
gå igenom och planera ACT-
insatserna.

2
 

16. TEAMMÖTEN (närvaro): På 
teammötena deltar alla 
teammedlemmar som är i tjänst. 
(Instruktion för poängsättning: Om 
psykiatern inte närvarar ges 1 poäng 
mindre). 

 

På mötena är mindre än 
60% av personalen, 
inklusive psykiatern, 
närvarande. 

På mötena är mer än 60% 
av personalen, inklusive 
psykiatern, närvarande. 

På mötena är mer än 
70% av personalen, 
inklusive psykiatern, 
närvarande. 

På mötena är mer än 
80% av personalen, 
inklusive psykiatern, 
närvarande. 

På teammötena är mer än 
90% av personalen, inklusive 
psykiatern, närvarande. 

 

17. BEHANDLINGSPLAN: 
Behandlingsplanen utformas av 
teammedlemmar från minst fyra olika 
discipliner. 

Mindre än 50% av 
behandlingsplanerna är 
utformade av 
teammedlemmar från  fyra 
olika discipliner.  

50 - 69% 70 - 79% 80 - 89% 90% av behandlingsplanerna 
är utformade av 
teammedlemmar från minst 
fyra olika discipliner. 

18. BEHANDLINGSPLANEN UPPRÄTTAS 
TILLSAMMANS MED KLIENTEN: 
Behandlingsplanerna upprättas 
tillsammans med klienten. 

Mindre än 50% av 
behandlingsplanerna är 
upprättade tillsammans 
med klienten. 

50 - 69% 

 

 

 

70 - 79% 80 - 89% Minst 90% av 
behandlingsplanerna är 
upprättade tillsammans med 
klienten. 

                                                                        
2
 Teamet träffas tre gånger i veckan och övriga dagar kontrolleras dagsplanen.  



19. TEAMLEDAREN: 

a) Arbetar direkt med klienterna (minst 
30% av sin arbetstid). 

b) Stimulerar personalen att aktivt 
tillämpa FACT-filosofin/modellen. 

c) Närvarar alltid vid teammötena. 
d) Närvarar alltid vid behandlingsmötena. 

Teamledaren uppfyller 
inget av kriterierna. 

Teamledaren uppfyller ett 
kriterium. 

Teamledaren uppfyller 
två kriterier. 

Teamledaren uppfyller 
tre kriterier. 

Teamledaren uppfyller alla 
fyra kriterierna. 

20. KRITERIER FÖR ATT SÄTTA UPP 
KLIENTEN PÅ FACT-TAVLAN: Teamet 
har tydligt formulerade kriterier för 
när klienter skall skrivas på FACT-
tavlan: 

1. Symtomökning/kris 
2. Störande eller kränkande beteende 
3. Allvarliga brister i egenvård 
4. Missar avtalade tider/möten 
5. Svår att engagera 
6. Återkommande 

sjukhusinläggningar 
7. Efter utskrivning från sjukhus 
8. Intensiv behandling (t.ex. ny 

medicinering) 
9. Livshändelser 
10. Nya klienter 

Teamet använder 1-3 av 
kriterierna som underlag 
för att placera klienter på 
FACT-tavlan. 

Teamet använder 4-5 av 
kriterierna. 

Teamet använder 6-7 av 
kriterierna. 

Teamet använder 8-9 
av kriterierna. 

Teamet har tydligt 
formulerat alla 10 kriterierna 
och använder dem som 
underlag för att placera 
klienter på FACT-tavlan. 

21. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT NÄR KLIENTEN 
SÄTTS UPP PÅ FACT-TAVLAN: Teamet 
har en bestämd handlingsplan för vad 
som görs när en klient listas på FACT-
tavlan: 
1. Alla teammedlemmar kan placera 

klienter på FACT-tavlan. 
2. Den befintliga krisplanen utnyttjas. 
3. Klienten och familjen underrättas. 
4. Psykiatern träffar klienten och 

diskuterar situationen inom två 
dagar (medicinering och tvång). 

5. Om nödvändigt underrättas 
sjukhus och akut dygnet-runt- 
verksamhet. 

Teamet har ingen bestämd 
handlingsplan men kan 
förklara vad som görs. Två 
av strategierna tillämpas. 

Teamet har ingen 
bestämd handlingsplan 
men kan förklara vad som 
görs. Tre av strategierna 
tillämpas. 

Teamet har ingen 
bestämd handlingsplan 
men kan förklara vad 
som görs. Fyra av 
strategierna tillämpas. 

Teamet har ingen 
bestämd handlingsplan 
men tillämpar alla fem 
strategierna. 

Teamet har en bestämd 
handlingsplan och tillämpar 
alla fem strategierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT NÄR KLIENTEN 
AVSKRIVS FRÅN FACT-TAVLAN: 
Teamet har en bestämd handlingsplan 
för vad som görs när en klient avskrivs 
från FACT-tavlan: 

1. Beslutet tas under ett teammöte. 
2. Klienten informeras. 
3.  ACT- perioden utvärderas när det 

gäller effektiviteten och teamets 
tillfredsställelse med insatserna. 

4. Utvärdering sker också tillsammans 
med klienten och de närstående. 

5. Vid behov justeras krisplanen.  
6. Behandlingsplanen utvärderas och 

revideras. 

 

Teamet har ingen bestämd 
handlingsplan men kan 
förklara vad som görs. Två 
av strategierna tillämpas. 

Teamet har ingen 
bestämd handlingsplan 
men kan förklara vad som 
görs. Tre av strategierna 
tillämpas. 

Teamet har ingen 
bestämd handlingsplan 
men kan förklara vad 
som görs. Fyra av 
strategierna tillämpas. 

Teamet har ingen 
bestämd handlingsplan 
men kan förklara vad 
som görs. Fem av 
strategierna tillämpas. 

Teamet har en bestämd 
handlingsplan och tillämpar 
alla sex strategierna. 

23. KONTAKTFREKVENS UNDER ACT: 
(Instruktion vid poängsättning: 
Diskutera 5 klienter på FACT-tavlan och 
räkna ut det genomsnittliga antalet 
kontakter med dem ansikte mot 
ansikte som kan genomföras under en 
arbetsvecka)   
 

I genomsnitt högst 1 
kontakt med klienten 
ansikte mot ansikte/ vecka  

1 - 2 kontakter med 
klienten/vecka 

2 - 3 kontakter med 
klienten/vecka 

3 - 4 kontakter med 
klienten/vecka 

I genomsnitt minst 4 
kontakter med klienten 
ansikte mot ansikte/vecka 

24. KONTAKTFREKVENS UNDER 
SEDVANLIG PSYKIATRISK 
BEHANDLING: Teamet bör regelbundet 
träffa klienter som får sedvanliga 
psykiatriska insatser. 

 

Mindre än 1 kontakt med 
klienten ansikte mot 
ansikte i månaden 

1 kontakt med klienten i 
månaden 

1 kontakt med klienten 
var tredje vecka 

1 kontakt med klienten 
varannan vecka 

1 kontakt med klienten 
ansikte mot ansikte i veckan 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNOSTIK, BEHANDLING OCH 
INTERVENTIONER 

1 2 3 4 5 

25. HELHETSANSVAR FÖR 
BEHANDLINGEN: Teamet söker upp 
klienter och erbjuder dem stöd och 
praktisk hjälp (case management-
tjänster) inom följande områden: 1) 
boende 2) kontakt med myndigheter, 
t.ex. socialtjänst, och följer med på 
möten v.b. 3) kontakt med familj 4) 
kontakt med grannar 5) ekonomi och 
sociala försäkringar 6) medicinering. 

 

Teamet utför inga case 
management-tjänster.  

Teamet ger stöd och 
praktisk hjälp inom 2 – 3 
av områdena och hänvisar 
övriga till externa 
verksamheter. 

Teamet ger stöd och 
praktiskt hjälp inom 4 av 
områdena och hänvisar 
övriga till externa 
verksamheter. 

Teamet ger stöd och 
praktiskt hjälp inom 5 
av områdena och 
hänvisar övriga till 
externa verksamheter. 

Teamet ger stöd och 
praktiskt hjälp inom alla 6 
områdena. 

 

26.  NYA KLIENTER: Nya klienter placeras 
på FACT-tavlan och stannar kvar där 
under tre veckor för att kunna träffa de 
olika yrkesgrupperna och för att 
teammedlemmarna ska kunna bilda sig 
en första uppfattning. 

 

Nej Ibland  Sker strukturerat. Fler än 
tre teammedlemmar 
bildar sig en första 
uppfattning. 

Sker strukturerat. Tre 
teammedlemmar 
bildar sig en första 
uppfattning och 
rapporterar den till 
teamet. 

Sker strukturerat.  Fler än 
fyra teammedlemmar bildar 
sig en första uppfattning och 
rapporterar den till teamet. 

27.  INDIVIDUELL BEHANDLINGSPLAN: Alla 
klienter har en behandlingsplan som är 
högst ett år gammal. 

60% eller färre av 
klienterna har en 
behandlingsplan som är 
högst ett år gammal. 

 

70% 80% 90% 95% av klienterna har en 
behandlingsplan som är 
högst ett år gammal. 

28.  INDIVIDUELL KRISPLAN: Alla klienter 
har en aktuell krisplan, som också är 
tillgänglig för den akuta dygnet-runt-
verksamheten. 
 

20% eller färre av 
klienterna har en aktuell 
krisplan 

21 - 40% 41 -  60% 61 - 80% Mer än 80% av klienterna 
har en aktuell krisplan. 

 

 

29. INDIVIDUELL REHABILITERINGSPLAN: 
Varje behandlingsplan innehåller 
rehabiliteringsmål som rör olika 
områden, med fokus på individens 
egna målsättningar och styrkor. 
 
 

20% eller färre av 
klienterna har en 
behandlingsplan som 
innehåller individens egna 
rehabiliteringsmål 

21 - 40% 41 -  60% 61 - 80% Mer än 80% av klienterna 
har en behandlingsplan som 
innehåller individens egna 
rehabiliteringsmål. 



30.  KOPIA AV BEHANDLINGSPLANEN: 
Varje klient har en kopia av sin 
behandlingsplan (om inte klienten 
uppger att han eller hon inte vill ha det) 

20% eller färre av 
klienterna har en kopia av 
sin behandlingsplan 

21 - 40% 41 -  60% 61 - 80% Mer än 80% av klienterna 
har en kopia av sin 
behandlingsplan. 

31. MEDICINERING Teamet justerar 
medicinerna när klienten 
ber om det eller klagar över 
biverkningar. 

 

Teamet går igenom 
medicinerna en gång om 
året.  

Teamet 
uppmärksammar 
läkemedelseffekter och 
bieffekter under året och 
utbildar klienten om det 
behövs. 

Teamet följer till viss 
del 
SBU/Socialstyrelsens 
riktlinjer för 
antipsykotisk 
läkemedelsbehandling 
vid schizofreni och 
schizofreniliknande 
tillstånd. 

Teamet följer helt 
SBU/Socialstyrelsens 
riktlinjer för antipsykotisk 
läkemedelsbehandling vid 
schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd. 

32.  PSYKOPEDAGOGISKA INSATSER 

 

Psykopedagogiska insatser 
förekommer när klienten 
ber om det eller vid behov. 

Klienterna hänvisas till 
annat program för att få 
psykopedagogiska 
insatser. 

Teamet ger 
psykopedagogiska 
insatser individuellt men 
hänvisar klienterna till 
annat program för 
gruppbehandling. 

 

Teamet ger 
psykopedagogiska 
insatser, både 
individuellt och i grupp. 

Teamet ger 
psykopedagogiska insatser 
enligt Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för 
psykosociala interventioner 
vid schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd. 

33.  KOGNITIV BETEENDE TERAPI (KBT)
3
: 

under de senaste två åren. 
KBT finns inte tillgängligt. Klienterna remitteras för 

KBT, men högst 10% får 
behandlingen. 

Klienterna remitteras för 
KBT men högst 15% får 
behandlingen 

Teamet erbjuder KBT, 
men högst 15% får 
behandlingen. 

Teamet erbjuder KBT under 
programmets gång och 
minst 15% av klienterna får 
behandling. 

34. FAMILJEINTERVENTIONER: 
Teamet erbjuder t.ex. utbildning av 
familjer i grupp  

Familjeinterventioner finns 
inte tillgängliga. 

Högst 10% av familjerna 
får  insatsen. 

Högst 20%. Mer än 20% Teamet erbjuder 
evidensbaserade 
familjeinterventioner och 
mer än 20% av familjerna får 
insatsen. 

35.  SUPPORTED EMPLOYMENT/IPS:  

Teamet uppmärksammar systematiskt 
möjligheten till lönearbete. 

 

Inget fokus på IPS. Klienterna remitteras för 
IPS. 

Teamet 
uppmärksammar 
systematiskt möjligheten 
till lönearbete.  
Klienterna remitteras till 
IPS vid behov.  

 

Arbetsrehabilitering 
ges av en IPS-specialist 
i teamet. 

Teamet arbetar utifrån 
idéerna och principerna i IPS.  

                                                                        
3
 Procentandel av det totala antalet klienter under de senaste två åren.  



36. INTEGRERAD BEHANDLING VID 
SAMSJUKLIGHET: Teamet använder en 
stegvis, icke-konfrontativ modell för att 
behandla ett samtidigt missbruk (IDDT-
modellen). Modellen: 1) utnyttjar 
kognitivt beteendeterapeutiska 
principer 2) tar hänsyn till 
interaktionen mellan den psykiska 
sjukdomen och missbruket 3) bygger på 
successiv nedtrappning av missbruket 
och drogfrihet på sikt 4) anpassar 
behandlingen efter olika stadier i 
förändringsprocessen och 5) behärskar 
teknikerna i motiverande samtal. 

Teamet använder enbart 
en traditionell 
missbruksbehandling (t.ex. 
12-stegsprogrammet), med 
fokus på konfrontation och 
avhållsamhet. (Inget 
kriterium i IDDT-modellen 
är uppfyllt.) 

Teamet använder 
huvudsakligen en 
traditionell 
missbruksbehandling (ett 
till två kriterier i IDDT-
modellen är uppfyllda). 

Teamet använder en 
blandform (tre kriterier i 
IDDT-modellen är 
uppfyllda). 

Teamet arbetar 
huvudsakligen utifrån 
IDDT-modellen och 
uppfyller fyra av 
kriterierna. 

Teamet arbetar helt utifrån 
IDDT-modellen och uppfyller 
alla fem kriterierna. 
Missbruket och den psykiska 
sjukdomen behandlas 
samtidigt, och 
teammedlemmarna ger 
behandlingen.  

37. OMHÄNDERTAGANDE AV FYSISKA 
HÄLSOPROBLEM  

Teamet undersöker inte 
förekomsten av somatiska 
problem hos klienterna. 

Teamet tar hand om  
somatiska problem ibland, 
men gör varken 
systematiska 
undersökningar eller 
remitterar klienterna till 
vårdcentralen eller annan 
sjukvårdsinrättning. 

Teamet tar hand om 
somatiska problem 
ibland, men gör inga 
systematiska 
undersökningar. 
Klienterna remitteras till 
vårdcentralen eller 
annan 
sjukvårdsinrättning. 

 

Teamet tar 
rutinmässigt hand om 
somatiska problem, 
men gör trots det inga 
systematiska 
undersökningar. 
Klienterna remitteras 
till vårdcentralen eller 
annan 
sjukvårdsinrättning. 

Teamet gör systematiska 
undersökningar av   
klienternas somatiska 
problem och följer vid behov 
med dem till vårdcentralen 
eller annan 
sjukvårdsinrättning. 

 

 

ORGANISATION 1 2 3 4 5 

38. TYDLIGA INTAGNINGSKRITERIER: 
Teamet har tydliga intagningskriterier 
och använder en bestämd strategi för 
att identifiera målgruppen för FACT.  

 

Det finns inga tydliga 
intagningskriterier 

Det finns tydliga 
intagningskriterier men 
ingen bestämd strategi  

Det finns tydliga 
intagningskriterier och 
en bestämd strategi 

Det finns en 
intagningsgrupp som 
kontrollerar 
remisserna i förväg 

Det finns en intagningsgrupp 
som kontrollerar remisserna i 
förväg, vilket leder till att 
högst 5% av dem är 
olämpliga 

39. VÄNTELISTA: Under det senaste året 
har nya klienter inte behövt stå på 
väntelista mer än en månad. 

Mer än sex månader Fem månader Tre månader Två månader Högst en månad  

 

40. SERVICETÄCKNING: Förhållandet 
mellan antalet klienter som är 

Mindre än 55% av de 
klienter som är berättigade 

56 – 65% får insatsen 66 - 75% får insatsen 76 – 85% får insatsen Mer än 86% av de klienter 
som är berättigade till FACT 



berättigade till FACT och som får 
insatsen. 

till FACT får insatsen  får insatsen 

41.  TILLGÄNGLIGHET VID KRIS 

1. Mellan 08.00 och 20.00 – teamet kan 
hantera en kris inom 2 timmar  

2. Mellan 20.00 och 08.00 – etablerad 
överenskommelse med 
akutverksamheten. 

3. Klienterna kan ringa dygnet runt alla 
dagar i veckan till välinformerad 
personal. 

4. Krisplanen finns tillgänglig hos 
akutverksamheten. 

Teamet kan inte hantera 
kriser med kort varsel 
under kontorstid och har 
ingen etablerad 
överenskommelse med 
akutverksamheten. 

Teamet uppfyller ett 
kriterium. 

Teamet uppfyller två 
kriterier. 

Teamet uppfyller tre 
kriterier. 

Teamet uppfyller alla fyra 
kriterierna. 

42.  ANSVAR VID INLÄGGNING PÅ 
SJUKHUS: Teamet är inblandat när 
klienten läggs in på sjukhus 

Teamet är inblandat i högst 
5% av besluten om  
sjukhusinläggning 

5 – 34% 35 – 64% 65 – 94% Teamet är inblandat i minst 
95%  av besluten om 
sjukhusinläggning 

43.  ”SÄNG PÅ RECEPT”: Teamet har 
ordnat så att klienterna tillfälligt kan 
låna en säng på sjukhuset när tillvaron 
krisar 

Det finns inga sådana 
arrangemang 

 Några klienter kan i vissa 
situationer låna en säng 
på sjukhuset. 

 Teamet har ordnat så att 
sjukhuset ställer upp med 
”sängar på recept” 

 

44. KONTAKT UNDER SJUKHUSVISTELSE 

 

Ingen kontakt alls med 
klienten under 
sjukhusvistelsen. 

Inga besök förekommer, 
endast telefonkontakt. 

Besök en gång under tre 
till fyra veckor 

 

Besök varannan vecka. Teamet besöker klienten en 
gång i veckan under 
sjukhusvistelsen 

 

45.  ANSVAR VID UTSKRIVNING FRÅN 
SJUKHUS: Teamet är involverat när 
klienten skrivs ut från sjukhus.  

 

Teamet är involverat i 
högst  5% av 
utskrivningarna från 
sjukhus. 

5 - 34% 35 - 64% 65 - 84% Teamet är involverat i minst 
85% av utskrivningarna från 
sjukhus 

46. UTSKRIVNING FRÅN FACT: När en 
klient skrivs ut från programmet är 
det ett gemensamt beslut (team + 
klient) och övergången till en 
allmänläkare sker stegvis. En 
uppföljning görs för att kontrollera så 
att övergången gått bra. 

I mer än 50% av 
utskrivningarna under det 
senaste året var beslutet 
ensidigt (klienten eller 
teamet). 

36 – 50% 16 – 35% 5 – 15% I mer än 95% av 
utskrivningarna under  det 
senaste året var beslutet 
gemensamt (klienten + 
teamet). 



47.  INGA BORTFALL/DROP-OUTS: Teamet 
skriver inte ut en klient från 
programmet utan en remiss. 

Mer än 50% av  
utskrivningarna under det 
senaste året gjordes utan 
en lämplig remiss. 

 

36 - 50% 16 – 35% 5 – 15% Mindre än 5% av 
utskrivningarna under det 
senaste året gjordes utan en 
lämplig remiss  

 

 

SAMHÄLLSBASERADE INSATSER 1 2 3 4 5 

48.  UPPSÖKANDE VERKSAMHET: 
Färdigheter tränas hemma hos 
klienten eller på andra platser i 
samhället. Mer än 80% av 
kontakterna/besöken sker utanför 
kontoret (förutom kontakten med 
psykiater och psykolog). 

Mindre än 20% av 
kontakterna ansikte mot 
ansikte kontakterna sker i 
samhället. 

20 – 39% 40 – 59% 60 – 79% Minst 80% av kontakterna 
ansikte mot ansikte  sker i 
samhället. 

 

49.  SAMARBETE MED EXTERNA 
VERKSAMHETER: Teamet strävar 
efter att aktivt samarbeta med 
exempelvis 1) hemtjänsten 2) den 
lokala polisen 3) socialtjänsten 4) 
bostadsrättsföreningar 5) 
frivilligorganisationer 6) 
grannar/kyrka m.m. 

Teamet har inte 
samarbetat med någon 
annan verksamhet under 
det senaste halvåret. 

Teamet har samarbetat 
med en annan verksamhet 
under det senaste 
halvåret. 

Teamet har samarbetat 
med två andra 
verksamheter under det 
senaste halvåret. 

Teamet har 
samarbetat med tre 
andra verksamheter 
under det senaste 
halvåret. 

Teamet har samarbete med 
minst fyra andra 
verksamheter under det 
senaste halvåret.  

50.  AKTIVT REKRYTERING: Teamet 
använder en rad olika metoder för att 
knyta klienter till programmet och 
motivera dem att stanna kvar, t.ex. 
genom att  

1. dela ut mat/kaffe/kläder och vägleda 
dem vid ekonomiska svårigheter   

2. söka upp dem på gatan 
3. utnyttja rättsliga åtgärder när det är 

möjligt (t.ex. skyddstillsyn, villkorlig 
frigivning) 
 
 
 

Teamet är passivt när det 
gäller att knyta eller 
återknyta klienter till 
programmet. Söker inte 
upp klienter på gatan eller 
utnyttjar möjligheten till 
rättsliga åtgärder. 

Teamet gör initiala försök 
att engagera klienter men 
inriktar sig i första hand 
på dem som är mest 
motiverade. 

Teamet använder aktivt 
en av de tre metoderna 
och gör upprepade 
försök att engagera 
klienterna. 

Teamet använder 
aktivt två av de tre 
metoderna och gör 
upprepade försök att 
engagera klienterna. 

Teamet använder aktivt de 
tre metoderna och gör 
upprepade försök att 
engagera klienterna. 



51.  SAMARBETE MED KLIENTENS 
SOCIALA NÄTVERK UNDER ACT: Med 
eller utan klientens närvaro erbjuder 
teamet utbildning och stöd till personer 
i klientens sociala nätverk 
(arbetsgivare, hyresvärd, närstående 
osv.). 
 

Under den senaste 
månaden har teamet haft 
kontakt med personer i det 
sociala nätverket för 
mindre än 20% av de 
klienter som får ACT. 

 20 - 39%.  40 – 59%.  60 – 79%. Under den senaste månaden 
har teamet haft kontakt med 
personer i det sociala 
nätverket för minst 80% av 
de klienter som får ACT. 

52.  SAMARBETE MED KLIENTENS 
SOCIALA NÄTVERK UNDER SEDVANLIG 
PSYKIATRISK BEHANDLING: Med eller 
utan klientens närvaro erbjuder teamet 
utbildning och stöd till personer i 
klientens sociala nätverk (arbetsgivare, 
hyresvärd, närstående osv.). 

Under det senaste halvåret 
har teamet haft kontakt 
med personer i det sociala 
nätverket för mindre än 
20% av de klienter som får 
sedvanlig psykiatrisk 
behandling. 

20 – 39% 40 – 59% 60 – 79% Under det senaste halvåret 
har teamet haft kontakt med 
personer i det sociala 
nätverket för minst 80% av 
de klienter som får sedvanlig 
psykiatrisk behandling. 

 

UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING 1 2 3 4 5 

53. RUTINMÄSSIG UTVÄRDERING - 
INSTRUMENT: Teamet utvärderar 
behandlingsresultatet för alla klienter 
med hjälp av standardiserade 
mätinstrument. Instrumenten mäter 
psykisk och social funktionsförmåga, 
vårdbehov och livskvalitet (minus ett 
poäng om inte alla instrumenten 
används) 

Mindre är 20% av 
klienterna deltar i en 
standardiserad utvärdering 

20 – 39% 40 – 59% 60 – 79% Mer än 80% av klienterna 
deltar i en standardiserad 
utvärdering minst en gång 
om året. 

54.  RUTINMÄSSIG UTVÄRDERING -  
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Teamet 
använder utvärderingen som underlag 
för att fatta gemensamma beslut om 
behandlingen och för att utveckla 
programmet. 

 

 

 

 

Behandlingsresultatet 
utvärderas inte. 

Behandlingsresultatet 
utvärderas av forskare 
och programmet får ingen 
feedback 

Teamet använder 
utvärderingen antingen 
för att fatta 
gemensamma beslut 
eller för att utveckla 
programmet. 

Teamet använder 
utvärderingen för att 
fatta gemensamma 
beslut och för att 
utveckla programmet. 

Teamet använder 
genomgående utvärderingen 
för att fatta gemensamma 
beslut om behandlingen och 
för att utveckla programmet. 

 



55. VERKSAMHETSUTVECKLING: 
Teamledaren övervakar arbetet och 
använder insamlade data för att 
förbättra insatserna. Teamet använder 
programtrohetsskalan för FACT (eller 
annan liknande skala) som måttstock. 
Teamet följer modellen ”Planera-
utföra-utvärdera-handla” för att testa 
nya åtgärder och strategier.  

Programmet utvärderas 
inte. 

Programtroheten till 
FACT-modellen utvärderas 
informellt en gång om 
året. 

Programtroheten till 
FACT-modellen 
utvärderas formellt en 
gång om året. Resultatet 
leder dock inte till att 
nya åtgärder och 
strategier används. 

Programtroheten till 
FACT-modellen 
utvärderas formellt en 
gång om året.  
Resultatet leder till att 
nya åtgärder och 
strategier används.  

Teamledaren övervakar 
arbetet och använder 
insamlade data för att 
förbättra insatserna. Teamet 
använder 
programtrohetsskalan för 
FACT (eller annan liknande 
skala) som måttsock. Teamet 
följer modellen ”Planera-
utföra-utvärdera-handla” för 
att testa nya åtgärder och 
strategier.   

 

 

PROFESSIONELL UTVECKLING 1 2 3 4 5 

56.  REFLEKTIONSGRUPP: 
Teammedlemmarna träffas i grupp för 
att tillsammans kunna spegla sina 
erfarenheter av FACT-arbetet. Gruppen 
träffas minst 5x2 timmar per år. 

Mindre än 20% av 
teammedlemmarna deltar i 
en speglingsgrupp (minst 
5x2 timmar per år) 

 

21 – 40% 41 - 59% 61 - 80% Mer än 80% av 
teammedlemmarna deltar i 
en speglingsgrupp (minst 5x2 
timmar per år). 

57. UTBILDNING OM FACT OCH ANDRA 
EVIDENSBASERADE METODER: Alla 
teammedlemmar har fått utbildning 
om FACT och evidensbaserade metoder 
under det senaste året. 

Mindre än 20% av  
teammedlemmarna har 
fått utbildning om FACT 
och evidensbaserade 
metoder. 

21 – 40% 41 - 59% 61 - 80% Mer än 80% av 
teammedlemmarna har fått 
utbildning om FACT och 
evidensbaserade metoder 
under det senaste året. 

58. UTBILDNING OM ÅTERHÄMTNING: 
80% av teammedlemmarna har fått 
utbildning om insatser som gynnar 
rehabilitering eller återhämtning under 
de senaste två åren. 

 

 

 

 

 

 

Ingen utbildning om 
återhämtning under de 
senaste två åren. 

1 – 29% 30 – 59% 60 - 79% Minst 80% av 
teammedlemmarna har fått 
utbildning om insatser som 
gynnar återhämtning under 
de senaste två åren. 



59.  FOKUS PÅ ÅTERHÄMTNINGS-
BASERADE INSATSER: Teamet inriktar 
sig på insatser som främjar 
återhämtning. Den inriktningen 
framgår av innehållet på FACT-tavlan, i 
behandlingsplaner, i klienternas 
målsättningar osv. 

Teamet koncentrerar sig 
framförallt på att hantera 
kriser. Inget fokus på 
återhämtning eller 
återhämtningsprocesser. 

Teamet ägnar mycket tid 
åt att hantera kriser. Lite 
uppmärksamhet ges åt 
andra behandlingsformer 
än medicinering. 

Teamet inriktar sig på 
krishantering, 
behandling och 
återhämtning. Men 
återhämtningsmål finns 
bara för de klienter vars 
psykiska tillstånd är 
ganska stabilt. 

Teamet inriktar sig på 
krishantering, 
behandling och 
återhämtning. 
Återhämtningsmål 
finns i  
behandlingsplanerna 
och är tydligt 
beskrivna. 

Teamet inriktar sig på 
krishantering, behandling 
och återhämtning. 
Återhämtningsmål finns i 
behandlingsplanerna för alla 
klienter, är tydligt beskrivna 
och följer klientens takt i 
tillfrisknandet. Klienterna 
hänvisas till 
kamratstödsgrupper och 
återhämtningsgrupper. 

60.  TEAMANDA 
1. God stämning (behaglig, avslappnad) 
2. Sammanhållning i teamet 
3. Delad filosofi/förståelse/syn 
4. Framåtanda och strävan efter kvalitet 

och tänkande 
5. Mindre än 20% av teammedlemmarna 

visar tecken på 
utmattningsdepression. 

0 – 1 poäng 2 poäng 3 4 Teamet uppfyller alla fem 
kriterierna och framstår som 
ett entusiastiskt och 
motiverat team. 

 



FACT: Poängblad 
 

FACT-KRITERIER B1 B2 KONSENSUS  RÅD 

TEAMSTRUKTUR      

1. Liten case-load      

2. Bemanning      

3. Antal heltidsanställda      

4. Psykiater      

5. Psykolog      

6. Brukarspecialist      

7. Socialarbetare      

8. Psykiatrisjuksköterska      

9. Case manager      

10. Missbruksspecialist      

11. IPS-specialist      

12. Rehabiliteringsspecialist      

Medelvärde teamstruktur …/12=      

TEAMPROCESS      

13. Delad caseload      

14. Teamapproach under ACT      

15. Teammöten (frekvens)      

16. Teammöten (närvaro)      

17. Behandlingsplan      

18. Behandlingsplanen upprättas 
tillsammans med klienten 

     

19. Teamledaren      

20. Kriterier för att sätta upp 
klienten på FACT-tavlan 

     

21. Tillvägagångssätt när klienten 
sätts upp på FACT-tavlan 

     

22. Tillvägagångssätt när klienten 
avskrivs från FACT-tavlan 

     

23. Kontaktfrekvens under ACT      

24. Kontaktfrekvens under sedvanlig 
psykiatrisk behandling 

     

Medelvärde teamprocess …/12=      

DIAGNOSTIK, BEHANDLING OCH 
INTERVENTIONER 

     

25. Helhetsansvar för behandlingen      

26. Nya klienter      

27. Individuell behandlingsplan      

28. Individuell krisplan      

29. Individuell rehabiliteringsplan      

30. Kopia av behandlingsplanen      

31. Medicinering      

32. Psykopedagogiska insatser      



33. Kognitiv beteende terapi (KBT)      

34. Familjeinterventioner      

35. Supported employment/IPS      

36. Integrerad behandling vid 
samsjuklighet 

     

37. Omhändertagande av fysiska 
hälsoproblem 

     

Medelvärde diagnostik osv. …/13=      

ORGANISATION      

38. Tydliga intagningskriterier      

39. Väntelista      

40. Servicetäckning      

41. Tillgänglighet vid kris      

42. Ansvar vid inläggning på sjukhus      

43. ”Säng på recept”      

44. Kontakt under sjukhusvistelse      

45. Ansvar vid utskrivning från 
sjukhus 

     

46. Utskrivning från FACT      

47. Inga bortfall/Drop-outs      

Medelvärde organisation …/10=      

SAMHÄLLSBASERADE INSATSER      

48. Uppsökande verksamhet      

49. Samarbete med externa 
verksamheter 

     

50. Aktiv rekrytering      

51. Samarbete med klientens sociala 
nätverk under ACT 

     

52. Samarbete med klientens sociala 
nätverk under sedvanlig 
psykiatrisk behandling 

     

Medelvärde samhällsbaserade …/5=      

UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING      

53. Rutinmässig utvärdering - 
Instrument 

     

54. Rutinmässig utvärdering - 
Användningsområde 

     

55. Verksamhetsutveckling      

Medelvärde uppföljning …/3=      

PROFESSIONELL UTVECKLING      

56. Reflektionsgrupp      

57. Utbildning om FACT och andra 
evidensbaserade metoder 

     

58. Utbildning om återhämtning      

59. Fokus på återhämtningsbaserade 
insatser 

     

60. Teamanda      

Medelvärde professionell utveckling …/5=      

FACT-POÄNG      



ANTECKNINGAR 


