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Bakgrund 

I-nod är ett projekt 2013-2014, som har finansierats av Sveriges Kom-

muner och Landsting (SKL) inom ramen för regeringens PRIO-satsning 

(Plan för Riktade Insatser inom Område psykisk ohälsa). Syftet med pro-

jektet har varit att utveckla integrerade arbetsformer/metoder. En mängd 

aktiviteter har genomförts i olika delar av landet. De erfarenheter som 

undertecknade gjort har lett fram till ett förslag om inrättande av ett 

Kompetenscentrum i Skåne dit enskilda verksamheter kan vända sig för 

att få stöd och hjälp med implementering av integrerade arbetsfor-

mer/metoder.  

 

Integrerade arbetsformer/metoder: ACT och FACT 

Efter att ha föreläst om ACT och FACT i olika delar av landet är vår be-

dömning att integrerade arbetsformer tar lång tid att skapa. Vi bedömer 

att implementeringen behöver stödjas med bl. a. utbildning, handledning 

och processtöd på chefsnivå. 

Det handlar om att utgå från individens behov, inte organisationens.  

Det finns ett antal hinder på vägen som måste undanröjas för att syftet 

med arbetsformerna ska realiseras: att den enskilde får den vård och det 

stöd som är nödvändigt i återhämtningsprocessen.  

ACT (Assertive Community Treatment) rekommenderas i de nationella 

riktlinjerna för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. ACT är väl 

beforskat och har hög evidens. För att skapa ett ACT-team behövs ett 

befolkningsunderlag som uppgår till minst 100 000 invånare och det är 

därför inte möjligt att införa överallt, såvida inte flera mindre kommuner 

tillsammans beslutar sig för att ingå i ett med psykiatrin gemensamt team 

(t.ex. inom ett område motsvarande ett psykiatriskt verksamhetsområde). 

Den flexibla varianten av ACT, FACT (Flexibel Community Treatment), 

har inte samma utgångsläge och kan sålunda vara ett alternativ där inte 

ACT är möjligt. Ett FACT-team innebär, precis som i ACT, fullservice 

när det är ACT-insatser som krävs, men är ett vanligt team för övrigt. I 

ursprungslandet Holland finns FACT inom de allmänpsykiatriska teamen 

där  man inte subspecialiserade. 
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Vad kan kompetenscentrum hjälpa till med 

Kompetenscentrum kan vara behjälpligt med att inventera antalet patien-

ter med ACT-behov som underlag för bildandet av ACT-team. Där ACT 

ej är tillämpligt bör FACT kunna vara ett alternativ.  

Efter inventeringen får man stöd i att starta en process med att införa och 

implementera ett intensivt, integrerat arbetssätt i enlighet med ACT al-

ternativt FACT. I detta stöd ingår utbildning, handledning och processtöd 

på chefsnivå.  

Kompetenscentrum kan också förmedla utbildningar i evidensbaserade 

metoder, t ex IPS (Individual Placement and Support) samt vård- och 

stödsamordning. Vi kommer även att samarbeta med NSPH (Nationell 

Samverkan för Psykisk Hälsa) vad gäller utbildning och handledning av 

brukarspecialister.  

Utvärdering 

Kompetenscentrum samarbetar med CEPI (Centrum för evidensbaserade 

psykosociala insatser) med inriktning på att ge stöd i genomförande av 

utvärdering av de nya verksamheterna.  

Kontakt 

Önskar du mer information är du välkommen att kontakta oss:  

Christel Norrud   Gunilla Cruce    

044 – 13 52 25   040 – 33 39 86 

christel.norrud@kristianstad.se gunilla.cruce@skane.se 
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