
Hjelpere i mellomrommet, betydningen av tillit  

  



Hva er ACT? 

Aktivt oppsøkende behandling (ACT -eng.  Assertive community treatment) 

er en intensiv, teambasert behandlingsmodell innen psykiatrien . 

Kjennetegnes av at behandlerne oppsøker pasienten i pasientens eget 

lokalsamfunn, etablerer kontakt på pasientens premisser, samt dekker 

behov på tvers av fag og sektorer.  

 



ACT-teamet skal tilby behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte til 

målgruppen, samt bidra til at en sårbar gruppe mennesker med alvorlige 

psykiske lidelser får tilgang til sammenhengende, helhetlige og godt 

koordinerte tjenester. 



Målgruppen for ACT 

 Mennesker med langvarige og ustabile sykdomsforløp 

 Schizofreni lidelser 

 Langvarige psykose/schizoaffektive lidelser 

 Alvorlige bipolare lidelser 

 Ruslidelser og tentativ alvorlig psykisk lidelse 

 Alvorlige psykiske lidelser og lett psykisk utviklingshemming 



ACT-Teamet i Tromsø 

 
 4 ansatte (3 hele + ½ merkantil), Tromsø kommune, Enhet for psykisk 

helse og rus. For tiden uten psykolog. 

 

 4 ansatte (2 hele & ½ psykiater & ½ erfaringskonsulent), UNN, Senter 
for psykisk helse og rus, avd.Nord. 

 

 Tverrfaglig og tverretatlig sammensatt. 

 

 Forankret i Tromsø kommune. Prosjekt fra 2010. Samarbeidsavtale i 
2016. 



ACT pasienter i Tromsø idag 

39 

TUD 10  

LAR 13 

Aktiv rus 26 

Schizofreni lidelse 27 

Schizoaffektiv lidelse 3 

Bipolar lidelse 3 

Andre psykoselidelser/usikre: 6 



Morramøtet - tavla.  
Tverrfaglighet i praksis 





• Helhetlig behandling i praksis. Hundepensjonat 
hjemme hos psykiater 





Oppsøkende behandling 

 Alliansebygging: Å etablere tillit tar tid. 

 

 Oppsøkende virksomhet: pågående, vi gir oss ikke så lett. 

 

 Transport: disponerer 3 biler, «autoterapi», ofte praktisk 
hjelp i starten. Innfallsport til kontakt.  

 

 Er ofte to sammen; bedre behandling/samspill, tverrfaglig 
forståelse og sikkerhet. 

 



 Helhetlig jobbing på alle livsområder (bolig, økonomi, helse, 
nettverk, arbeid og aktivitet). 

 

 Jobber tett opp mot pårørende. 

 

 Langvarig perspektiv, hjelpe dem å bruke eksisterende 
tilbud, mest mulig selvstendige liv.  

 

 Fleksibilitet i behandling og tilnærming.  

 

 Stor grad av brukermedvirkning, er der pasienten er: eks 
ved innleggelser, i fengsel, hjemme, bistå ved kriser.    



 Kartlegging: Psykisk/somatisk helse, 
medisiner/bivirkninger, rus, økonomi, boligsituasjon, 
funksjonsnivå, nettverk.  

 

 Fokus på å skape mestring 

 

 Gruppetilbud - onsdagsgruppa 





Tillit 

 Tar tid å bygge opp 
 

 Pasientene vi møter har gjerne dårlig erfaring og skuffelser i 
bagasjen 

 

 ACT har en fordel da vi kan møte pasientene der de er 

 

 Ser hva de står oppi 

 

 Kan bistå med det umiddelbare behovet. Ofte praktisk bistand 
i starten 

 

 Holde ord og avtaler, være ærlig og pålitelig. Ikke love for 
mye 

 

 Det å ha bygd opp tillit over tid, kan være gull verdt i den 
vanskelige perioden, f.eks. ved behov for innleggelse 





Samarbeid med de ulike akuttpostene og 
avdelingene inne på Sykehuset 

 Forberede pasientene og avd. på innleggelse 
 

 Gjerne med i innkomst-samtalen. Pasientene klarer ikke si 
noe selv/ mangler ord & ønsker hjelp til å beskrive egne 
utfordringer og ressurser 
 

 Deltar i samarbeidsmøter  
 

 Drøfting under innleggelser vedr medisiner/ lengde på 
innleggelse etc. 
 

 Drar ut sammen med pas. –oppsøker hjemmemiljøet mens 
innlagt  
 



 «Bygger bro mellom sykehuset og kommunen» 
 

 Tok tid, men nå forventes det at vi er med i behandlingen 
 

 Ser at akuttavd. har utfordringer og strever med ressurser. 
 Kaos/uro, mangel på rom 
 
 Manglende tilbud til ei sårbar målgruppe 

 
 Nå: mindre akuttinnleggelser og heller planlagte innleggelser 

ved behov 



Hva hemmer/fremmer i 

behandlingsperspektivet? 



Hemmer 

Mangel på skreddersydd hjelpetilbud 

Lite samhandling mellom tjenestene  

NAV, lang ventetid forvaltning, gjeldssanering 

Mye rus hos mange 

Mangel på egnede boliger 

Mangel på egnede jobber og aktiviteter  

Mangel på forståelse for pasientgruppa. 
Stigma 

 
 

 



 





Fremmer 

Fokusere på egne styrker og ressurser 

Medvirke i sitt eget liv 

Meningsfull hverdag 

Fremtidsorientert, langtidsperspektiv 

Gjenskape sosialt liv- støttende relasjoner 

ACT- hjelpere i mellomrommet 

Grunnleggende behov er dekt 
 







Mange samarbeidspartnere 

 PÅRØRENDE 

 De ulike avdelingene i Rus- og psyk.tjenesten i Tromsø 
kommune  

 UNN Åsgård:  Ulike sengeposter og poliklinikker 

 UNN Breivika –Mye somatiske utfordringer 

 Fastleger 

 Tildelingskontoret og boligkontoret 

 Kommuneoverlege 

 NAV, Tromsprodukt (arbeidstiltak), Fontenehuset 

 Politi/Kriminalomsorgen 

 Gatejuristen 

 Brukerorganisasjoner  

 Frivillige, humanitære organisasjoner (Røde kors, 
Bymisjonen) 

 Matsentralen 

 



Stor fokus på pårørendearbeid 

 

Gir råd/veiledning psykisk helse/rus 

 

Kontakt med 80% av pårørende 

 

Inkluderer alltid pårørende i ansvarsgrupper 

 

Flere pårørende har engasjert seg i 
pårørendearbeid 

PÅRØRENDEARBEID 



Tilbakemelding fra pårørende 

 En mor sier: «Ka e det dokker har gjort med gutten min?- Vi e 
så takknemlig førr at vi har fått han tilbake» 

 

 Ei anna mor sir til oss: «Dokker e bærera av håpet når vi har 
mista det» 

 

 Ei tredje mor: « Det e enormt tungt å være pårørende til noen 
som er så alvorlig syk, men det at dere i ACT bærer det i lag 
med oss gjør at æ klare å stå i jobb, hvis ikkje trur æ at æ 
hadde falt sammen» 



Resultatene fra Tromsø etter 9 år 

 Betraktelig færre innleggelser  

 

 Skadereduksjon, somatisk/psykisk 

 

 Økt rusmestring 

 

 Mer verdige liv 

 

 Ansvar i eget liv 

 

 Mindre symptomtrykk, redusert selvmordsrisiko. 



 Bedre kontroll over egen økonomi, får ytelser de har krav på. 

 

 Flere (12) i egeneid bolig og (2) på trappene til å kjøpe, andre er i bedre 
bolig.  

 

 Økt livsmestring, ut i jobb.  

 

 Nye, positive relasjoner, mange gjenopptar kontakt med pårørende. 
Flere pårørende i arbeid igjen. 

 

 Tromsøpolitiet bekrefter en markant nedgang i antall henvendelser og 
straffbare forhold for  pasientgruppen. 
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