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Resursgrupps
ACT (RACT)
– en flexibel och integrativ metod
Ett förslag till ACT-satsning inom PRIO gällande personer
med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik

Evidens och NSPH i samverkan
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En omfattande
internationell forskning,
liksom svenska vetenskapliga
studier och erfarenheter, visar
att den integrativa metoden
Resursgrupps ACT (RACT) har
ett högt evidensvärde och är
direkt anpassad för de mål som
Socialdepartementet och Sveriges
Kommuner och Landsting
har formulerat.

En längre, fördjupande version av denna broschyr kan beställas på info@evidens4u.se

Plan för riktade insatser (PRIO)
som en uppföljning på tidigare satsningar har
Socialdepartementet utarbetat en Plan för Riktade
Insatser inom Området psykisk ohälsa (PRIO) 20122016. Som ett exempel på insatser för personer med
omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik
framhålls en överenskommelse mellan företrädare för
regeringen respektive SKL att genomföra en satsning
”som syftar till att stödja kommuner och landsting att
utveckla integrerade verksamheter, som t.ex. Assertive
Community Treatment (ACT) och Case Management. Dessa verksamheter är en förutsättning för att
det skall bli möjligt att uppnå en mer jämlik hälsa
och mer jämlika livsförhållanden för personer med
omfattande eller komplicerad problematik”. Sådana
satsningar skulle också underlätta genomförandet av
flera delmål som anges i planen:
• förstärka kompetensen och kunskapen
• minska behovet av tvångsåtgärder
• bidra till samverkan och samordning mellan
huvudmännen
• skapa förutsättningar för att vårdens och
omsorgens resultat följs upp på ett öppet
och jämförbart sätt
• öka patient- och brukarinflytande inom
vården och omsorgen
• utveckla stödet till anhöriga till personer med
psykisk ohälsa
• bidra till att minska stigmatiseringen av
personer med psykisk ohälsa

Målformuleringarna ligger helt i linje med de som
förs fram i SKL:s handlingsprogram för kongressperioden 2012-2016, Psykisk hälsa, och där betonas även
att ett viktigt medel för att nå inriktningsmålen är att
”det finns utvecklade integrerade och teambaserade
behandlingsmodeller för personer med komplexa och
svåra vårdbehov”.

Program för fortsatt implementering
Forskning- och Utbildningföretaget Evidens och
NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa)
erbjuder nu i samverkan ett program för fortsatt
implementering av en väl utprovad modell för
integrativ uppsökande samhällsbaserad behandling,
nämligen Resursgrupps ACT (RACT). Nya steg
behöver tas där personer med egna erfarenheter
av psykiska funktionsnedsättningar i stor omfattning erbjuds anställningar som brukarcoacher för
att bevaka brukarnas intressen inom landsting och
kommuner, men också för att hjälpa brukare att på
olika sätt delta i samhället. En viktig funktion för
brukarcoacher kan vara att ingå i resursgrupper som
ett extra stöd till brukare som medverkar i RACTprogrammet.
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RACT-metoden
ract - metoden är manualbaserad med ett 30-tal
arbetsblad samt ett utvärderingssystem med psykologiska tester (Kvalitetsstjärnan) och så kallade audits
med testningar för programtrogenhet (Clinical
Strategies Implementation scale). Fördelar med
manualinriktad behandling är att man systematiskt
kan testa och pröva olika komponenter och att
metoderna enklare kan implementeras i stor skala.
Det finns även rekommendationer till arbetsgivarna
vad de bör överväga i samband med urvalet av
kursdeltagare. För att undervisningsinsatserna skall
kunna utformas optimalt är det viktigt att undersöka
aktuella förhållanden inom de olika
verksamheterna. Exempelvis information om tillgång till läkare, nuvarande och tidigare arbetssätt, samt
speciella behov och önskemål.
RACT-modellen fokuserar på
brukarnas behov och önskemål
och består av flera organisatoriska
komponenter (Figur 1).
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vara ett forum på nationell nivå för samråd mellan
dem som arbetar med satsningen och berörda aktörer i samhället. I strategigruppen ingår representanter från Evidens och NSPH och dessutom inbjuds
andra intressenter att medverka såsom Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och
den psykiatriska forskningen. Ett viktigt inslag blir
också att tillse att det förekommer regelbunden datainsamling för framtida analyser. Därför tillsätts även
en forskningsansvarig.

Ledning på regional och lokal nivå
För varje utbildningsområde bildas en ledningsgrupp, ett så kallat SKL-team (Samverkan Kommun
Landsting). Ett SKL-team består av centralt placerade
tjänstemän från kommunerna och landstinget och
anställda representanter från den regionala och lokala
brukar- och anhörigrörelsen. SKL-teamet skall ansvara
för samordningen av organisationen av utbildningarna och implementeringsinsatserna i de olika kommunerna och landstinget.

Ledning på nationell nivå

Introduktionskurs

I samverkan mellan Evidens och
NSPH utses en ansvarig samt ett
arbetsutskott. Dessutom bildas
en strategigrupp med uppgiften
att följa satsningen så att målen
uppnås. Strategigruppen skall

Verksamheten inleds i respektive område med en
introduktionskurs på en dag för alla som berörs av
PRIO-satsningen. Deltagare är politiker, chefer, tjänstemän, socialtjänstpersonal, psykiatriska team inom
såväl sluten som öppen vård och representanter för
brukar- och närståendeorganisationer med flera.

SKLteamet

Kommun

Resursgruppen

Landsting

Brukarcoacher
(NSPH)

Figur 1. RACT- modellen består av följande komponenter: (a) SKL-teamet ansvarar för samordningen av organisationen av utbildningarna och implementeringsinsatserna i de olika kommunerna och landstingen. Stora regioner
med flera sjukvårdsregioner bör kunna ha ett SKL-team per sjukvårdsregion. (b) Kommunerna bidrar med socialt
stöd med hjälp av socialtjänsten och olika former av boendestöd. (c) Landstingen ansvarar för den psykiatriska vården
med hjälp av allmänpsykiatriska team, specialistteam samt sluten och öppen vård. Primärvården integreras mer i den
psykosociala verksamheten. (d) I resursgruppen, som är modellens ACT-team, ingår förutom brukaren, läkaren och
case managern personer som brukaren nominerat såsom anhöriga eller närstående och personal från vård- och omsorg.
Med stöd av case managern fungerar brukaren om möjligt som ordförande för Resursgruppen. (e) Anställda så kallade
brukarcoacher, med egna erfarenheter av psykiska funktionsnedsättningar, deltar i SKL-teamet och i olika team och
konferenser som genomförs av kommunerna och landstinget. Angeläget är också att brukarcoacher även finns representerade inom primärvården. Dessutom erbjuds brukaren i resursgruppen stöd av en coach om så önskas. Brukarcoacherna
organiseras och utbildas av NSPH.
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Utbildning för personal inom
psykiatrisk slutenvård

Basutbildning i Resursgrupps ACT
(RACT)

Personalen utbildas om principerna i Resursgrupps
ACT med inriktning på samverkan och hur övergångar
mellan olika behandlingsformer kan underlättas.

Parallellt ges en utbildning för psykiatriska öppenvårdsteam och för socialtjänstpersonal som arbetar
med personer med psykiska funktionshinder. Deltagarna kan vara arbetsterapeuter, biståndsbedömare,
boendestödjare, brukarcoacher, kuratorer, läkare,
psykologer, sjuksköterskor, skötare, sjukgymnaster
och socialsekreterare. Genom att landstings- och
kommunanställda utbildas tillsammans får man
också ett gemensamt synsätt över organisationsgränserna.

Utbildning för läkare
Läkarna som är medicinskt ansvariga i den psykiatriska sluten- och öppenvården har en speciellt
viktig roll i förändringssatsningen. Läkarna
ges därför en särskild utbildning, sammanlagt fem heldagar fördelade under ett år.
Kvalificerade föreläsare ger en uppdatering i evidensbaserad psykiatri, det vill
säga sådan som bygger på den mest
tillförlitliga kunskapen.

Utbildning för chefer
Under tre dagar ges en utbildning
till chefer inom respektive förvaltning
och verksamhet samt ledningsgrupper.
Utbildningen berör information- och
beslutsprocesser samt övergripande
struktur för implementering av
vård- och stödsamordning i den egna
dagliga verksamheten. Målet med utbildningen är att skapa förutsättningar på organisatorisk
nivå för att (utförare) personal skall kunna använda
sig av och implementera sina nya kunskaper.
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Case managerutbildning
De som gått Basutbildningen i RACT kan
studera vidare för att bli case managers.
Utbildningen ger en fördjupad kunskap i
metoden. Kursdeltagare kan vara skötare,
sjuksköterskor, boendestödjare, brukarcoacher eller socialsekreterare. Arbetsgivarna
utser personal som ska gå utbildningen, efter
kriterier och rekommendationer som
Strategigruppen utarbetat.

Inslag av distansutbildning
Utöver utbildning på plats i regionerna kan
Evidens metodhandledare även erbjuda distansutbildning och handledning via modern teknik.

Efter utbildningarna
När utbildningarna är genomförda kommer det att
finnas möjlighet för kursdeltagarna och andra berörda
att delta i seminarier om programmet Resursgrupps
ACT som hålls varje år. Vid seminariet följer man
upp hur arbetet går i de olika kommunerna och
presenterar ny information. Arbetet som case manager är krävande och det är därför nödvändigt att
organisera system för debriefing och erfarenhets
utbyte, dels sinsemellan case managers och dels vid
vissa tillfällen under erfaren handledning.

RACT-modellen
fokuserar på brukarnas
behov och önskemål …
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Evidensbaserad praktik
”Att skapa en grund för
evidensbaserad praktik – en guide för ledningen” (ISBN:
978-91-87169-81-6) anges att evidensbaserad praktik
(EBP) innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser,
nämligen den bästa tillgängliga kunskapen avseende
på professionen, brukaren och forskningen. Det här
föreslagna utvecklingsarbetet svarar i hög grad på alla
krav för en evidensbaserad praktik. En omfattande
forskning och beprövad erfarenhet visar att RACT
är en framgångsrik metod och Evidens är allmänt
erkända som kompetensbärarna i Sverige
vad gäller Resursgrupps ACT och case
management. NSPH organiserar
via sina medlemsorganisationer
brukare och närstående i Sverige
och besitter därmed unika
kunskaper om brukares
och närståendes behov och
önskemål.
PRIO-satsningen skapar
nya öppningar och därför
ingår nu i RACT-modellen
anställda brukarcoacher. Dessa
skall medverka i landstingens
och kommunernas ordinarie team
och konferenser för psykiatri och
socialtjänst samt i regionala organ
för samverkan, så kallade SKL-team

i socialstyrelsens skrift
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(Samverkan Kommun och Landsting). Dessutom
skall en patient/klient som tillsammans med sin case
manager håller på att sätta samman sin resursgrupp
erbjudas möjligheten att även bjuda in en brukarcoach. Fem punkter är centrala för att beskriva den
positiva faktorn av aktiv medverkan från personer
med egna erfarenheter av psykiska funktionsned
sättningar när det gäller vård och omsorg av individer med psykiatriska diagnoser inom RACT-modellen, nämligen:
1.

Förtroende bygger i stor utsträckning
på den trovärdighet som går att skapa
i mötet med brukaren. En person med
egen erfarenhet kan med stor trovärdighet
beskriva en möjlig utveckling från utanförskap och kontrollförlust till en livssituation av gemenskap och kontroll.

2.

Hopp. Med ett grundläggande förtroende
för den modell och de personer som ingår
i resursgruppen växer också det hopp som
måste finnas med i brukarens tankar om
sin framtid.

3.

Följsamhet i sin tur bygger på brukarens
mått av förtroende för modellen, personerna
som ingår, och känslan av kontroll för den
process som påbörjas med en resursgrupp.

4.

Kunskapsöverföring från någon med egen
erfarenhet av viktiga verktyg och kunskaper
för att återta kontrollen över sitt liv är av
särskild betydelse.

5.

Aktivering med stöd av någon med egen
erfarenhet underlättar för brukaren att
våga ta steget till ett aktivare liv fysiskt
och socialt.

En omfattande forskning
och beprövad erfarenhet
visar att RACT är en
framgångsrik metod …
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Kontakt
Tommy Nordén, Evidens
psykiater, organisatör för utbildningsoch förändringssatsningen
070-626 32 85
tommy.norden@evidens4u.se
Carina Nilsson, Evidens
administrativ chef
070-820 49 10
carina.nilsson@evidens4u.se
Torsten Norlander
professor, utbildningsansvarig
070-662 11 89
torsten.norlander@evidens4u.se
Evidens
Packhusplatsen 2
411 13 Göteborg
031-10 98 30
www.evidens4u.se
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Sonny Wåhlstedt
ordförande NSPHiG
070-459 91 15
sonny@nsphig.se
NSPHiG
Järntorget 7
413 04 Göteborg
www.nsphig.se
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www.evidens4u.se
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