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1. Oppsummering  
I denne rapporten er det samlet erfaringer fra prosjektperioden for FACT-team Sør-Gudbrandsdal 

2019 – 2022. Opplysningene i rapporten er grunnlag for beslutning om videre drift av FACT-teamet 

fra 2023.   

Ut fra resultat på fidelity-evaluering gjennomført av Nasjonalt Kompetansesenter for samtidig 

rusmisbruk og psykisk helse (NK-ROP) kan vi konkludere med at teamet jobber etter modellen. 

Pasientene som svarte på brukerundersøkelsen, opplever i stor grad å ha nytte av behandling i FACT-

team og flere sier de har ruset seg mindre. Dette er et av flere hovedmål med etablering av FACT-

team.  

Teamet erfarer at modellen gir mulighet for en bred tilnærming og systematisk arbeid som bidrar til 

kontinuitet i pasientoppfølgingen. Psykiater erfarer at det å jobbe i FACT-team, gir mulighet til å 

behandle pasienter han aldri ville møtt i en poliklinikk.  

Flere kommuner viser til at pasientene får spesialkompetanse kommunene ikke kan tilby og at det er 

et faglig supplement for tjenesten. Samtidig er det utfordrende å se nytten av FACT-team etter et 

prosjekt på to år. Dette er i tråd med funn i den nasjonale evalueringen av FACT-team1. 

Erfaringsmessig er det for tidlig å si noe om nytte, også kostnadsmessig, av et prosjekt etter bare 2 

år. Implementering av FACT-teamet vil gå over flere år og skal følge de nasjonale anbefalingene.  

Gjennom prosjektet har FACT-teamet vært driftet i tråd med vedtatt budsjett.  

 

2. Bakgrunn for prosjektet  
De norske helsemyndighetene har fra 2009 stimulert til etablering av ACT- og FACT-team. 

Bakgrunnen for dette er at tilsynsrapporter i flere kommuner og kartlegging i BrukerPlan viser at 

tjenestetilbudet til personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblemer er fragmentert og 

lite samordnet2 . BrukerPlan er et kartleggingsverktøy for kommuner som gir et bilde av omfang og 

karakter av rusmiddelmisbruk i sin kommune3.  

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og modellen er opprinnelig fra Nederland. 

FACT-modellen har vist gode resultater i å fremme likeverdige, helhetlige og integrerte tilbud til en 

målgruppe som det har vært vanskelig å gi et godt nok tilbud til. FACT-modellen beskrives i en 

fidelityskala med 60 punkter som blant annet viser hvilken kompetanse teamet skal ha, fagpersonene 

sin rolle og organisering av tjenesten (inntak av pasienter, gjennomføring av møter, tilgjengelighet, 

ansvar ved innleggelser/utskrivelser etc). Videre beskrives utredningsverktøy, 

behandlingsintervensjoner og samarbeid med eksterne tjenester, sosialt nettverk og pårørende.  

Fra 2017 til 2019 ble det gjennomført et forprosjekt som resulterte i en samarbeids- og driftsavtale 

for etablering av FACT-team i et 3-årig prosjekt. FACT-team Sør-Gudbrandsdal ble etablert i februar 

2020. Formålet med prosjektet har vært å opprette et FACT-team som skal bidra til at en utsatt 

 
1 Evaluering FACT-team i Norge - Sluttrapport (regjeringen.no) 
2 https://www.napha.no/content/22416/Nyttig-handbok-om-hvordan-ACT--og-FACT-team-kan-
etableres 
 
3 https://www.rus-ost.no/rusbehandling-og-tjenesteutvikling/brukerplan)  

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/ee468d7c978c434d9a4d85e4d2b74169/fact_sluttrapport.pdf
https://www.napha.no/content/22416/Nyttig-handbok-om-hvordan-ACT--og-FACT-team-kan-etableres
https://www.napha.no/content/22416/Nyttig-handbok-om-hvordan-ACT--og-FACT-team-kan-etableres
https://www.rus-ost.no/rusbehandling-og-tjenesteutvikling/brukerplan
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målgruppe får sammenhengende, helhetlig og koordinerte tjenester. Det er et mål at FACT teamet 

skal basere sitt arbeid etter FACT håndboken og nasjonale føringer.  

I forprosjektet ble det vurdert flere organisatoriske modeller. Hovedgrunnen til en administrativ 

forankring i DPS var muligheten for felles journalsystem og nærhet til spesialister og øvrig 

spesialisthelsetjeneste. Det ble lagt vekt på å etablere et team sammensatt av ansatte i kommune og 

spesialisthelsetjeneste.  

 

3. Målgruppe   
Det har vært et viktig prinsipp i FACT-team Sør-Gudbrandsdal at målgruppen skal ta utgangspunkt i 

pasientens funksjonsnivå og ikke diagnose. Inntakskriteriene er fastsatt i samarbeids- og driftsavtalen 

og har ikke blitt endret gjennom prosjektperioden.  

•  Personen må ha fylt 18 år 

•  Kjent alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk eller begrunnet mistanke om alvorlig psykisk 

lidelse og/eller rusproblematikk 

 •  Alvorlig funksjonssvikt på ett eller flere livsområder (psykisk helse, fysisk helse, økonomi, rus,  

aktivitet, bolig, sosialt nettverk og sosial kompetanse). 

•  Eksisterende hjelpetiltak har ikke blitt benyttet eller vurderes som utilstrekkelig 

Kommunene og DPS har meldt at det har vært utfordrende å forstå hvilke pasienter som er riktig å 

henvise til FACT-teamet. Dette er i tråd med erfaringer i andre team i Norge.   

 

4. Implementering av FACT modellen i regionen Sør- Gudbrandsdal 

4.1 Fidelityevaluering  
FACT-Fidelity skala er et hjelpemiddel til etablering av teamet, organisering av drift og struktur. 

Skalaen er også et verktøy for å identifisere forbedrings- og bevaringsområder, samt et 

styringsverktøy for leder. Forskning viser at det å holde seg trofast til modellen har en innvirkning på 

gjennomføring og utfallet av behandlingen.  

FACT Sør- Gudbrandsdal ble evaluert 27.10.21 av Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig 

rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). De konkluderte i sin evalueringsrapport med en score på 4.0 

av totalt mulig 5.0 som betyr at teamet har en tilfredsstillende modelltrofasthet. Evalueringen og 

rapporten sier noe om forbedrings- og bevaringsområder for teamet:  

«FACT Sør- Gudbrandsdal er utvilsomt et FACT- team som kjenner og jobber etter modellen. Teamet 

har fokus på bevaring og forbedring, og er et godt team med fint samhold. Teamet har pekt seg ut 

med god team-ånd og godt samarbeid med andre instanser som de viktigste bevaringsområder. 

Teamet har valgt seg ut noen forbedringsområder man ønsker å prioritere- behandlingsplaner og 

kriseplan, teamtilnærming ved intensiv behandling, psykoedukasjon og monitorering. Teamet er i 

tillegg nysgjerrig på hva IPS kunne tilført teamet som man ikke har med dagens ordning av 
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arbeidsspesialist, og om man kunne sett på en organisering med kommunene når det gjelder 

brukerstyrt seng».   

 

4.2 Behandlingstilbudet i FACT  

FACT-modellen beskriver anbefalte behandlingsmetoder som kognitiv terapi og psykoedukasjon, i 

tillegg til miljøterapi og sosiale tjenester. Teamets psykiater er overordnet behandlingsansvarlig. 

Teamet er tverrfaglig sammensatt og skal gi sammenhengende og helhetlige tjenester. Oppfølging og 

behandling skal i hovedsak foregå i pasientens hjem og nærmiljø.  

FACT Sør- Gudbrandsdal jobber med miljøterapeutisk fokus, gjennomfører utredninger, 

terapisamtaler, medisinvurderinger og har fokus på aktivitet og arbeid.  

FACT-teamet har kartlagt aktivitetstilbudet i alle kommuner og tilrettelegger for å bistå pasientene 

med å ta i bruk tilbud i sitt nærmiljø. FACT-teamet har lagt til rette for noe gruppeaktivitet, blant 

annet treningsgruppe og hestegruppe som gjennomføres sammen med allerede etablert tilbud ved 

Spenst og Havang brukerstyrte senter på Lillehammer. Pasienter fra flere av kommunene har 

benyttet seg av disse tilbudene.  

FACT jobber systematisk med pårørendearbeid og har kontakt med pårørende i de sakene hvor det 

er ønskelig.  

 

4.3 Kompetansen i FACT Sør- Gudbrandsdal 

Teamet har 8,75 årsverk og er tverrfaglig sammensatt av de profesjoner som kreves i modellen; 

vernepleier, sosionom, sykepleier (m. videreutdanning), psykolog, brukerspesialist, psykiater, 

merkantil, arbeidsspesialist og leder. I tillegg er det to arbeidsspesialister i til sammen 50% stilling 

tilknyttet teamet som er ansatt i NAV.  

Teamet følger den nasjonale FACT-opplæringen og andre relevante kurs innen FACT nettverket i 

Innlandet og landet ellers. Teamet har regelmessig internundervisning som psykolog i teamet har 

ansvaret for. Psykolog benyttes også til fagutvikling generelt. Det er aktuelt å videreutdanne to 

ansatte innenfor kognitiv terapi for å imøtekomme kravene i modellen. I tillegg jobbes det med 

individuelle kompetanseplaner for de øvrige ansatte.  

 

4.4 Geografi  
FACT Sør- Gudbrandsdal jobber i seks ulike kommuner med til dels store avstander. Det stilles større 

krav til logistikk og planlegging av dagen med store avstander og det kan være vanskelig å bistå på 

kort varsel i krisesituasjoner. Det er etablert et samarbeid med legevakt i de tilfeller hvor det kan 

oppstå akutte behov utenfor FACT-team sin åpningstid.  

Det er valgt en modell for organisering som gjør det mulig å jobbe som et team til tross for 

geografiske avstander. Fidelity evalueringen viser også at teamet har gode resultater. Imidlertid er 

det store reiseavstander som gjør at det blir et lavere antall pasienter pr. behandler enn hva som er 

beskrevet i modellen.  
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5. Erfaringer   
Brukerundersøkelse 

Det er i løpet av prosjektperioden gjennomført en brukerundersøkelse for å innhente 

tilbakemeldinger fra pasientene som er i kontakt med FACT-team Sør-Gudbrandsdal. Undersøkelsen 

ble sendt ut på SMS til 40 pasienter hvorav 58 % svarte. 50% av pasientene som svarte hadde vært i 

kontakt med FACT under 6 mnd, 20 % 6-12 mnd og 30 % over et år.  

De fleste pasientene har foreløpig vært i kontakt med FACT over en kort periode. I den nasjonale 

evalueringen av FACT ble det undersøkt om brukerne hadde oppnådd bedring i en tidsperiode på to 

år og det vises til at dette er kort tid for målgruppen i FACT.  

Dette er noen av hovedfunnene i brukerundersøkelsen for FACT-team Sør-Gudbrandsdal:  

• Jeg har fått en bedre hverdag etter jeg kom i kontakt med FACT (59%) 

• Jeg har færre instanser å forholde meg til enn tidligere (59%)  

• Jeg har tydelige mål i min behandlingsplan (46%) 

• Jeg har ruset meg mindre etter at jeg startet i FACT (37%) 

• Jeg blir respektert (87%)  

 
Spørreundersøkelse til samarbeidspartnere  

Det er i løpet av prosjektperioden gjennomført to spørreundersøkelser til samarbeidspartnere.  

August 2021: I undersøkelsen kom det frem at mange hadde behov for mer kunnskap om FACT-

modellen, hvordan teamet jobber, henvisningsrutine og målgruppe. Som oppfølging etter denne 

undersøkelsen, ble det arrangert en arbeidsdag for teamet hvor de jobbet med resultatene og videre 

en interkommunal fagdag som ansatte i kommuner, NAV og DPS var invitert til. Her ble funn i 

undersøkelse fulgt opp med informasjon fra FACT-teamet og dialog rundt bordene.  

April 2022: I undersøkelsen ble det brukt mange av de samme spørsmålene som den første for å se 

om det er mere kunnskap om FACT etter et år. Undersøkelsen ble også sendt til tildelingskontor, 

hjemmesykepleie og fastleger. Resultatene viser at det er bedre kjennskap til hvilken oppfølging 

FACT-teamet gir og flere opplever at målgruppen er tydelig. Ansvarsfordeling og informasjon går 

igjen som et forbedringsområde i denne undersøkelse. Det er fortsatt uklarheter rundt målgruppe.  

Tilbakemelding fra ledere i kommunene og NAV 

Våren 2022 ble det sendt ut spørsmål til medlemmer av styringsråd for å sikre tilbakemeldinger fra 

ledelsen i kommunene og NAV.   

Flere kommuner viser til at pasienten får spesialkompetanse kommunene ikke kan tilby og at det er 

et faglig supplement for tjenesten.  FACT-team gir lettere tilgang til spesialisthelsetjeneste både for 

pasienten og ansatte. Kommunene viser til at det er positivt med ambulant oppfølging da mange 

pasienter ikke følger behandling når de må reise til Lillehammer. Noen kommuner ser på FACT som 

et supplement og erstatning for det kommunene tilbyr og enkelte viser til at noen saker har vært 

ressursbesparende for kommunen. Ansatte i kommunene erfarer at det er positivt å ha flere å spille 

på i komplekse saker, at det gir trygghet og motivasjon og at de har fått større handlingsrom til å gi et 

godt faglig tilbud. De opplever at tjenestetilbudet i kommunen er faglig styrket på grunn av 
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kompetansen som er tilført i FACT-team. Det er andre kommuner som ikke opplever lokal 

kompetanseheving gjennom samarbeidet. Internt i kommunene viser flere til at FACT-teamet er kjent 

for alle tjenester i kommunen og at det er faste drøftinger hvor også hjemmetjeneste, tildeling og 

NAV deltar.  

De fleste kommuner viser til at det er utfordrende å se effekt bare etter to år. Det stilles spørsmål fra 

en kommune om reiseavstander og at det er viktig å være oppmerksom på tilgjengeligheten for 

kommunene lengst unna Lillehammer. Det blir etterspurt tettere samarbeid med NAV i saker for å 

sikre at tjenestene jobber i samme retning sammen med pasienten. En kommune synes det er 

problematisk at FACT som prosjekt er utprøving av en modell fremfor styrking av tjenestetilbudet.  

 

Ansatte i FACT sine erfaringer  

Ansatte i FACT-teamet erfarer at det å jobbe etter FACT-modellen er strukturerende. Modellen gir 

mulighet for en bred tilnærming og bidrar til å organisere seg innenfor en ramme i arbeidshverdagen. 

Arbeidet i team er viktig for å sikre flere perspektiver, fremdrift og unngå slitasje på ansatte.  

Psykiateren i teamet erfarer at det å jobbe i FACT-team, gir mulighet til å behandle pasienter han 

aldri ville møtt i en poliklinikk. Alternativet ville være at psykiatrien aldri møtte pasienten. Teamet 

tilrettelegger for et tettere samarbeid og møter mellom psykiater og andre involverte. Psykiater 

opplever at kommunene blir positivt overrasket når psykiater forlater sitt kontor på sykehuset. Den 

inngående kunnskapen som de ansatte i teamet har, gjør at psykiateren har bedre grunnlag for kloke 

beslutninger og mindre bruk av tvang.  

Brukerspesialisten i teamet har selv bidratt til at stillingen har tatt form og hun viser til at det er viktig 

å være en del av et team. Brukerspesialisten har selv erfart at bedring er mulig og flere pasienter gir 

uttrykk for at det det betyr mye. Brukerspesialisten fanger ofte opp perspektiver som andre i teamet 

ikke oppdager like lett.  

Arbeidsspesialistene viser til at fokus på ordinært arbeid er forankret i behandlingsmøtene og i 

samtaler med pasientene. For arbeidsspesialisten oppleves det som positivt med tverrfaglige 

drøftinger, støtte i team og tilgang til FACT sin kompetanse. Ut fra de erfaringer arbeidsspesialistene i 

teamet har gjort seg, vil det ved videreføring være nyttig å se på felles dokumentasjon, mulighet for 

jobbspesialist gjennom IPS og metodeveiledning.  

FACT-teamet har oppmøtested og kontorer i egne lokaler ved DPS Lillehammer. Kontorene er 

plassert utenfor den tradisjonelle poliklinikken både organisatorisk og fysisk. De ansatte i FACT 

opplever ikke at de er mer integrert i spesialisthelsetjenestene enn i kommunene. Ansatte i FACT 

erfarer et godt samarbeid med kommunene om konkrete saker. De har vært opptatt av å gjøre seg 

synlig og tilgjengelig i kommunen. Det å spise lunsj og å stikke innom for uformell prat i kommunene 

har vært en viktig arena for å knytte de kommunale tjenestene og FACT-teamet nærmere hverandre.  
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6. Aktivitet og pasientfakta i FACT- teamet 
Kommune og 
befolkning pr. 
4.kvartal 2021 

Pasienter 
pr 31.3.22 

Avslutta 
pasienter i 
prosjekt- 
periode 

Konsultasjo
ner 2021 

Konsultasjoner 
pr 1.kvartal 
2022 

*Innlegg
elser pr. 
1.kvarta
l 2022 

Kommunale 
tjenester 

 
Nord- Fron 
(10,7%)  

 
3 

 
2 

 
387 

 
35 

 
 

Hj.tj   (2 pas) 

 
Sør- Fron 
(5,8%) 

 
5 

 
2 

 
302 

 
96 

 
1 stk. 

NAV fvl/ Hj.tj        
(1 pas) 

 
Ringebu 
(8,3%) 

 
6 

  
204 

 
71 

 
2 stk. 

TT + P/R (1 pas) 
Hj.tj      (2 pas) 

 
Øyer 
(9,6%) 

 
5 

 
3  

 
178 

 
73 

 
2 stk. 

P/R       (2 pas) 
Miljø.tj (1 pas) 

 
Gausdal 
(11,5%) 

 
6 

 
3 

 
112 

 
132 

 
1 stk. 

BV    (1 pas) 
Hj.tj  (3 pas) 
P/R   (1 pas) 

 
Lillehammer 
(54%) 

 
18 

 
10 

 
985 

 
349 

 
6 stk 

NAV fvl (1 pas) 
R/P  (3 pas) 
BV    (1 pas) 
Hj.tj  (1pas) 

Sum:  43 19 2168 756 12  
 

 

* Kolonne nr. 6 viser innleggelser i spesialisthelsetjenesten  

Hovedvekt av pasientene har alvorlige psykiske lidelser med alvorlig funksjonsfall innen flere 

livsområder. I prosjektperioden har FACT kartlagt samtidig rus og psykisk lidelse på totalt 17 

pasienter i FACT.  

Det er siden oppstart avsluttet 19 pasienter. Disse er i hovedsak avsluttet etter pasientens eget ønske 

på grunn av at FACT ikke var riktig tilbud. Andre har blitt avsluttet på grunn av at FACT over en lengre 

periode ikke har oppnådd kontakt med pasienten. Den nasjonale evalueringen4 av FACT-team viser at 

den viktigste grunnen til at brukerne avsluttet behandlingen, var at teamet ikke klarte å oppnå 

kontakt. 

Pasienter som har ønsket videre oppfølging etter avslutning, har fått tilbud om annet oppfølging i 

spesialist- og/eller kommunehelsetjenesten. 

I oppstart av prosjektet var det i hovedsak kommunenes psykisk helse og rustjeneste og DPS som 

henviste pasienter til FACT. Etter hvert er det også fastleger, NAV og andre helsetjenester som 

henviser sammen med pasient.   

 
4 Evaluering FACT-team i Norge - Sluttrapport (regjeringen.no) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/ee468d7c978c434d9a4d85e4d2b74169/fact_sluttrapport.pdf
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Et av hovedmålene med etablering av FACT, er å redusere innleggelser og liggedøgn i 

spesialisthelsetjenesten. Foreløpig har vi ingen statistikk som forteller noe om innleggelser før og 

etter inkludering i FACT. FACT-teamet jobber med å forebygge innleggelser i spesialisthelsetjenesten.  

7. Behov og dimensjonering  

7.1 Behovet for FACT i regionen  
I forprosjektet ble behovet for FACT kartlagt ut fra tall i BrukerPlan 2017 og ut fra hvor mange 

brukere tjenestene vurderte til å ha behov for FACT. Antallet ble da satt til ca. 112 personer og det er 

personer som allerede mottar tjenester i kommunene.   

I en samlet rapport for Sør-Gudbrandsdal etter kartlegging i BrukerPlan 2020, anslår KORUS-Øst at 

regionen har ca. 88 innbyggere som har behov for FACT.  

 

7.2 Dimensjonering av fremtidig FACT- team 
FACT-teamet har hittil i prosjektperioden erfart at hver case manager kan følge opp 7-9 pasienter. 

Dette er et lavere antall enn hva som står beskrevet i FACT modellen (15:1). Årsaken er i stor grad 

tidsbruk på reising og teamet er fortsatt i en utviklingsfase. Ut fra anslått behov i regionen bør 

teamet på sikt utvides med flere årsverk for å dekke behovet i regionen.  

I FACT-modellen kreves det at teamet har en jobbspesialist som jobber etter IPS-modellen 
5(individuell jobbstøtte) hvor målet er ordinært lønnet arbeid. IPS var ikke et tilbud i regionen ved 

etablering av teamet og NAV Lillehammer-Gausdal har derfor fristilt arbeidsspesialist i 50% stilling 

inn i FACT-teamet. Stillingen har vært fordelt mellom to arbeidsspesialister, en ansatt fra NAV 

Lillehammer-Gausdal og en fra NAV Midt-Gudbrandsdal.  

For FACT-teamet har det vært nyttig med arbeidsspesialistene som har sikret fokuset på arbeid i 

teamet og vært i kontakt med flere pasienter. Det er en utfordring når rollen blir delt i små stillinger 

(20 og 30%). Arbeidsspesialistene har i de små stillingene ikke hatt mulighet til å bli integrert i 

teamet. En ideell løsning i et interkommunalt FACT-team ville vært en 100% jobbspesialist som er en 

del av teamet og dekker alle kommuner.  

FACT-teamet har gjort seg noen erfaringer knyttet til brukerspesialistens rolle. På bakgrunn av ledige 

lønnsmidler, ble det mulig å øke brukerspesialist sin stilling fra 50 - 100 % i en periode. Det har i en 

100% stilling blitt lettere for brukerspesialisten å finne sin rolle og det er har vært positivt for både 

teamet og pasientene.   

 

7.3 Behovet for tjenester i kommunen  
I hovedsak skal psykisk helse og rustjenester i kommunen avsluttes når pasienten mottar behandling 

fra FACT-teamet. I noen saker er det behov for en kontaktperson i psykisk helse og rus i kommunen 

på grunn av kompleksiteten og individuelle behov. For de pasientene som trenger bistand fra 

hjemmetjeneste, vil det fortsatt være et behov selv om FACT har ansvar for behandlingen.  

FACT-teamet avdekker behov for oppfølging av personer som over tid har levd isolert og som ikke har 

vært kjent for psykisk helse- og rustjeneste i kommunene. Dette er personer som i hovedsak har hatt 

kontakt med fastlege og NAV. Det er registrert at ca. en tredjedel av pasientene i FACT bor hjemme 

 
5 Individuell jobbstøtte (IPS) - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 

https://napha.no/content/20131/individuell-jobbstotte-ips
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hos foreldre. Dette er voksne personer fra 20-45 år som FACT teamet forsøker å hjelpe til å bli mer 

deltakende i samfunnet.  

Pasientene som avsluttes i FACT vil kunne ha behov for videre oppfølging i psykisk helse- og 

rustjeneste i kommunen og tjenesten må trolig justere og tilpasse sine tiltak.  

8. Organisering og samarbeid 

8.1 Organisering av prosjektet  
Det er en tydelig føring fra Helsedirektoratet om at FACT-team skal etableres i forpliktende 

samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Det har vært et godt samarbeid og solid 

forankring i styrings- og driftsråd. Både kommuner og spesialisthelsetjeneste har prioritert prosjektet 

og hatt et ønske om å utvikle noe nytt. En har lyktes med å være likeverdige parter i samarbeidet.  

Styringsråd har bestått av en kommunalsjef fra hver kommune, tjenesteområdeleder psykisk helse og 

rus Lillehammer kommune, avdelingssjef DPS, NAV ledere, brukerrepresentant, fagorganisasjon, 

enhetsleder i FACT og koordinator for interkommunalt samarbeid. Det har vært 3-4 møter hvert år.  

Driftsråd har bestått av enhetsleder i FACT, avdelingssjef DPS, tjenesteområdeleder psykisk helse og 

rus Lillehammer kommune, merkantil og prosjektstøtte. Det ble gjennomført møter hver 14. dag det 

første året og hver 4.uke i år to.  

Lillehammer er vertskommune og har arbeidsgiveransvar for de kommunalt ansatte i FACT-teamet. 

Personalansvar er delegert til leder av FACT-team og dette har fungert godt. Controller i Lillehammer 

kommune er involvert i arbeid rundt økonomi.  

  

8.2 Organisering av teamet  
Det er valgt en modell med helhetlig ledelse som innebærer personalansvar for alle ansatte, faglig og 

økonomisk ansvar. Dette har trolig vært en viktig faktor i å etablere et team som opplever fellesskap 

og likeverdighet. God team-ånd ble fremhevet som en styrke i fidelitymålingen.  

Psykiaterstillingen er delt som avdelingsoverlege for DPS og FACT-team. Lokaler i samme bygning har 

gjort det lettere for psykiater å være tilgjengelig for teamet.  

9.  Økonomi    
Gjennom prosjektet har FACT-teamet vært driftet i tråd med vedtatt budsjett. Det var noe lavere 

lønnskostnader enn budsjettert første året på grunn av at det tok tid å rekruttere psykolog.  

 

Vedlegg :  

Resultat av brukerundersøkelse 2022 

Resultat av spørreundersøkelse til samarbeidspartnere 2021 

Resultat av spørreundersøkelse til samarbeidspartnere 2022 


