
  
 

Invitasjon til opplæring i ACT og FACT 
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) og Nasjonalt 
kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) har på oppdrag av Helsedirektoratet utarbeidet 
et nasjonalt opplæringsprogram i ACT/FACT. Opplæringen har et omfang på 10 kursdager, og 
strekker seg over 5 samlinger à 2 dager. Det arrangeres to samlinger høsten 2018 og tre samlinger 
vinter/vår 2019.  

Opplæringen skal fremme deltakernes kunnskaper om ACT/FACT-modellen og deres ferdigheter som 
ansatt i teamet, både som tjenesteutøver, teammedlem og samarbeidspartner overfor andre 
aktører.  

Fra 2018 legger Helsedirektoratet til rette for at opplæringen dekkes av teamene gjennom 
tilskuddsmidler tildelt for 2018. Estimerte kostnader for deltakelse i nasjonalt opplæringsprogram er 
satt til 28 000 kr per deltaker (eks reiseutgifter). 

Målgruppe 
Ansatte i nye team som er i drift og nyansatte i etablerte team. 

Tidspunkt og sted for samlingene 
Alle fem samlingene holdes på Hamar på First Hotel Victoria. 

30. og 31. oktober 2018 
05. og 06. desember 2018 
06. og 07. februar 2019  
27. og 28. mars 2019 
22. og 23. mai 2019 

Temaer i opplæringsprogrammet 

• Hva er ACT-modellen (Assertive Community Treatment) 
• Hva er FACT-modellen (Flexible Assertive Community Treatment) 
• Betydning av fidelitymålinger 
• Etablering av ACT- og FACT-team 
• Nasjonale erfaringer – evaluering av ACT-team i Norge 
• Oppsøkende arbeid 
• Juridiske problemstillinger 
• Tvang uten døgnopphold 
• Brukererfaring som kompetanse 
• Brukeransettelser i ACT/FACT – erfaringer og utfordringer 
• Recovery – tenkningsgrunnlag for praksis 
• Rus og avhengighet 



• Psykiske helseutfordringer 
• Kunnskapsbaserte metoder – IPS, Integrert behandling, familiesamarbeid, utredning, MI 

(motiverende intervju) kognitiv terapi 
 

Påmelding 
Det er begrensede antall plasser og en søker derfor om plass til opplæringen. Påmelding via denne 
linken innen 25. august 2018: 
https://survey.samforsk.no/TakeSurvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=ml2Knl3&Preview=true# 
 
NB! Alle vil få svar om man har fått plass eller ikke innen 8. september. Man vil da få en uke til å 
bekrefte plassen. 
Ubenyttet plass vil bli belastet.  

Kontaktinformasjon 
Spørsmål vedrørende opplæringen kan rettes til:  
Irene Wormdahl, tlf.  472 66 376, e-post: irene.wormdahl@napha.no 
eller Kari Nysveen, tlf. 979 62 127, e-post: kari.nysveen@sykehuset-innlandet.no 

Kostnader 
Merk: Deltakeravgift for nasjonalt opplæringsprogram 2018/2019 er satt til 28 000 kr per deltaker. 
Teamene blir fakturert de faktiske kostnadene per deltaker i etterkant av samlingene. Reisekostnader 
og utgifter til evt. tilslutningsnetter er ikke inkludert og bekostes av den enkelte. Fra 2018 har 
Helsedirektoratet lagt inn mulighet for tilskudd til dekning av deltakeravgift til nasjonalt 
opplæringsprogram i ACT/FACT gjennom tilskuddsordningen: Tilbud til mennesker med alvorlige 
og/eller sammensatte tjenestebehov. De enkelte team må selv søke om dette tilskuddet innen gitte 
frister. 
 
 
Hamar/Trondheim, 31. mai 2018 
 
Kari Nysveen      Irene Wormdahl 
For Nasjonal kompetansetjeneste ROP   For NAPHA 
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