
Vi gir langvarig behandling og oppfølging av mennesker med  

alvorlig psykisk lidelse, alvorlig ruslidelse eller disse kombinert

FACT Toten / Land

Postadresse: Presteseter 1, 2840 Reinsvoll

Besøksadresse: Sørlien (bygg 10) Presteseter 1, 2840 Reinsvoll

Vi er et integrert og tverrfaglig  
team som består av:

 Psykiater

 Psykolog

 �Case-managere med ulik helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning

 – Vernepleiere

 – Sykepleiere

 – Sosionomer
 Musikkterapeut

 Brukerspesialist

 Arbeidsspesialist

 Sekretær

Åpningstider: 

Mandag – fredag  kl. 08.00-15.30

FACT telefon:  ............ 912 47 890
Teamkoordinator:  ...... 909 79 181
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FACT Toten /Land 
}   Flexible Assertive Community Treatment 

Fleksibelt oppsøkende behandlingsteam 



FACT er et fleksibelt og aktivt oppsøkende oppfølgings- og behandlingsteam som 

skal gi langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse 

og/eller alvorlig ruslidelse. Oppfølging og behandling foregår i hovedsak i personens 

hjem og nærmiljø. 

Kommunen og spesialisthelsetjenesten samler sine tjenester og sin kompetanse i et 

tverrfaglig team. Teamet skal gi sammenhengende, godt koordinerte og helhetlige 

tjenester. Behovet for tjenester vil kunne variere fra intensiv daglig oppfølging til 

oppfølging hver 14. dag eller sjeldnere.

FACT Toten / Land

– et samhandlingsprosjekt mellom Søndre Land kommune, Nordre Land kommune, 

Vestre Toten kommune, Østre Toten kommune, NAV og DPS Gjøvik.

Målgruppe

}    Personer over 18 år med kjent eller begrunnet mistanke om alvorlig psykisk 
lidelse og/eller rusproblematikk med lavt funksjonsnivå og omfattende tilleggs-
problemer på flere livsområder. Personen har prøvd ut og er ikke i stand til å 
oppsøke eller nyttiggjøre seg eksisterende tilbud om oppfølging og behandling.

Vi gir langvarig behandling og oppfølging  

av mennesker med alvorlig psykisk lidelse,  

alvorlig ruslidelse eller disse kombinert.

Henvisning til FACT team 

Fastlege og behandlere i spesialisthelsetjenesten kan henvise til FACT Toten/Land.

Henvisninger vurderes hver uke i felles inntaksmøte som består av representanter 

for tildelingskontoret i den kommunen personen er bosatt i, inntakskoordinator på 

DPS Gjøvik, psykologspesialist på DPS Gjøvik og teamkoordinator i FACT Toten/Land.

Det gjøres en felles vurdering av følgende kriterier:

}   Personen er bosatt i Nordre Land, Søndre Land, Østre Toten eller Vestre Toten 

kommune.

}   Psykisk lidelse og/eller ruslidelse som krever langvarig og samordnet oppfølging

 og behandling.

}   Funksjonssvikten skyldes den psykiske lidelsen/ruslidelsen.

}   Stort behov for at tjenestene som tilbys har en aktivt oppsøkende arbeidsform.

}   Oppfølging over tid forventes å kunne bedre personens funksjonsnivå og  

psykiske helsetilstand.

}   Inntak av brukere ned til 16 år bør i konkrete tilfeller kunne vurderes dersom 

inntakskriteriene for øvrig er oppfylt.


