Uppdrag psykisk hälsa
2017 års reviderade handlingsplan som avser
utvecklingsarbetet inom socialpsykiatrin 2018
Inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa 2016, valde Malmö stad att upprätta
en lokal handlingsplan med utgångspunkt ifrån en Skånegemensam analys
och handlingsplan. I 2017 års lokala handlingsplan bibehåller Malmö stad de
lång- och kortsiktiga målen från fjolåret och revideringen avser i huvudsak
förändringar i de aktiviteter som ska genomföras, men även vissa
förändringar i indikatorerna för uppföljning. Handlingsplanen är framtagen i
samarbete mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) och
funktionsstödsförvaltningen (FSF).

Övergripande syfte och inriktning för Uppdrag psykisk hälsa
• Skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ett gemensamt
ansvarstagande från berörda parter.
• Öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet och att
förebygga och motverka psykisk ohälsa.
• Sammanhållna vård- och stödprocesser som utgår ifrån den
enskildes behov och rättigheter.

uppdrag psykisk hälsa 2017 års handlingsplan

Utgångspunkter i framtagandet av Malmö stads handlingsplan
• Förbättringsområdena ska täcka hela Malmö, både
barn/unga/vuxna/äldre.
• Fortsätta med påbörjat arbete och utgå ifrån befintliga planer och
överenskommelser.
• Skola och förskola ska involveras i arbetet.
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Fokusområde 1
Förebyggande och främjande insatser
Förbättringsområde, Suicidprevention
Långsiktigt mål

Kortsiktigt mål

Indikator för
uppföljning

Aktivitet

Att generellt höja
kompetensen hos
medarbetarna
inom
socialtjänsten och
skolan i Malmö
stad avseende
suicidprevention.

Att ca 10 % av Malmö
stads medarbetare
inom socialtjänsten ska
genomgå SPiSS
webbaserade
utbildning, modul 1
och 2.

Antal
medarbetare som
genomgått SPiSSwebbutbildning.

Genomgå SPiSS webbaserade
utbildning.
Hitta former för samarbete
med skolförvaltningarna, för
ökad involvering i det
förebyggande arbetet.

Fokusområde 2
Tillgängliga insatser
Förbättringsområde, anhöriga
Långsiktigt mål

Kortsiktigt mål

Indikator för
uppföljning

Aktivitet

Socialtjänsten i
Malmö stad ska
arbeta för att
förebygga psykisk
ohälsa hos anhöriga
till personer med
psykisk ohälsa.

Att verka för att det
finns olika former av
stöd och avlastning
till anhöriga till
personer med
psykisk ohälsa samt
att information
kring stöd till
anhöriga finns
tillgängligt.

Antal genomförda
anhöriggrupper och
informationsträffar.

Erbjuda fler
anhöriggrupper,
informationsträffar och
aktiviteter internt i
Malmö stad och i
samarbete med Region
Skåne.

Vilka olika former av
aktiviteter finns att
tillgå.

Kartläggning av de
insatser som finns och i
dialog med medborgare
identifiera
utvecklingsbehov
avseende utbud och
kvalitet.
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Fokusområde 3
Enskildes delaktighet och rättigheter
Förbättringsområde, Delaktighet

Långsiktigt mål

Kortsiktigt mål

Indikator för
uppföljning

Aktivitet

Att alla personer som
har kontakt med
socialtjänsten, där
det föreligger ett
behov av en SIP ska
erbjudas detta och
att SIParna ska ha en
god kvalitet där den
enskildes
målsättningar klart
framgår.

Att 70 procent av alla
som har kontakt med
socialtjänsten och har
behov, ska få en SIP
upprättad.

Antal upprättade
SIPar i förhållande till
det uppskattade
behovet.

Att berörda
medarbetare har
tillgång till SITHS-kort
och teknisk
utrustning.
Utbildning i Mina
Planer där SIP ingår.
Kvalitetsgranskning
av 20 stycken
slumpmässigt utvalda
SIPar inom respektive
förvaltning.
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Fokusområde 4
Utsatta grupper
Förbättringsområde 1, Barn och unga

Långsiktigt mål

Kortsiktigt mål

Indikator för
uppföljning

Aktivitet

Att samtliga barn
som är placerade i
familjehem eller
annan
placeringsform
genomgår en hälsoundersökning och en
psykologbedömning
samt att barnets
allmänna- och
psykiska hälsa,
kognitiva förmåga
står i fokus vid
uppföljningar.

Att andelen barn som
är placerade i
familjehem eller annan
placeringsform som
har genomgått en
hälsoundersökning
och
psykologbedömning
ökar.

Antal uppföljningar
där barnets allmännaoch psykiska hälsa
samt den kognitiva
förmågan är
dokumenterad.

Psykologresurs i
samband med
utredningar.

Antal genomförda
hälsoundersökningar
och
psykologbedömningar
.

Handledning till
familjehem från
psykolog.
Eventuellt delta i
Socialstyrelsens
projekt gällande test
av variabler för
uppföljning i BBIC
som också omfattar
ett systemstöd.
Specialisttjänster
som bl a innefattar:
- stöd till barn på
Kriscentrum.
- uppföljning av barn
som är placerade i
familjehem eller
annan
placeringsform .
- handleda och
vägleda kollegor för
att identifiera
riskfaktorer.
- stöd till familjer där
det förekommer
psykisk ohälsa.
Inrättande av
tjänster på
Ungavuxnamottagning i
samverkan med
primärvården.
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Fokusområde 4
Utsatta grupper
Förbättringsområde 2, Barn och unga, vuxna och äldre
Långsiktigt mål

Kortsiktigt mål

Indikator för
uppföljning

Aktivitet

Att inom
socialtjänsten öka
kunskapen om att
upptäcka psykisk
ohälsa i tid, både
bland unga, vuxna
och äldre.

Att utbilda fler
instruktörer i Första
hjälpen till psykisk
hälsa inom de tre
socialförvaltningarna.

Antal utbildade
instruktörer.
Antal personer som
genomgått 2-dagarsutbildningen till
”förstahjälpare”.

Att 10 medarbetare
genomgår KfSks
instruktörsutbildning
i Första hjälpen till
psykisk hälsa.
Upprätta en
utbildningsplan för
att utbilda
medarbetare till
”Första hjälpare”
inom respektive
förvaltning.
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Foukusområde 5
Ledning, styrning och organisation
Förbättringsområde 1, Meningsfull sysselsättning, fritid
och arbetsrehabilitering
Långsiktigt mål

Kortsiktigt mål

Indikator för
uppföljning

Aktivitet

Att förstärka möjligheten
till arbetslivsinriktad
rehabilitering ,, meningsfull
sysselsättning, fritid och
social samvaro för
personer med psykisk
ohälsa/funktionsnedsättning baserat på ett
återhämtningsinriktat
perspektiv/förhållningssätt.

Fler personer med
psykossjukdom och
samsjuklighet ska
kunna erbjudas stöd
från en IPS-specialist.
Vidareutveckla
samarbetet med den
idéburna sektorn.
samt att
vidareutveckla
befintliga strukturer
och verksamheter
utifrån de behov som
finns.

Antal personer som
erbjuds stöd från IPSspecialist i förhållande
till efterfrågan.
Antal personer som
får stöd från IPSspecialisten i det
integrerade FACTteamet.

Handledning av IPSspecialister.
Utvidgning av
målgrupp till
samsjuklighet.
Utveckla strukturerade
samarbetesformer
med idéburna sektorn
utifrån Malmöandan.
Påbörja arbete med in
insatskatalog .
Pilotprojekt FACTteam och
konsultationsteam socialtjänst och
Område psykos där en
IPS-specialist ska ingå i
FACT-teamet.
Pilotprojekt mellan
socialtjänst och
Beroendecentrum där
en IPS-specialist ingår i
beroendecentrums
team.
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Fokusområde 5
Ledning, styrning och organisation
Förbättringsområde 2,
samverkan och socialpsykiatriteam
Långsiktigt mål

Kortsiktigt mål

Indikator för
uppföljning

Aktivitet

Säkerställa och skapa
förutsättningar så att
personer med
psykisk ohälsa/
funktionsnedsättning
får det stöd och den
hjälp de är i behov av
utifrån ett
återhämtningsinriktat perspektiv/
förhållningssätt.

Att skapa en effektiv
organisation och
säkerställa/bevaka att
befintliga
kompetenser och
erfarenheter
tillvaratas och att
samverkan sker
mellan berörda
förvaltningar och med
idéburna sektorn.

Att samtliga
funktioner och
kompetenser
sammantaget finns i
Malmö stads
organisation.

Att inrätta ett
stadsövergripande
socialpsykiatriteam
med medarbetare
från berörda
förvaltningar samt
öka specialiseringen
avseende målgruppen
bland
socialsekreterarna
inom ASF.

Att medarbetare har
tillgång till ett
stadsövergripande
socialpsykiatriteam
för konsultation.
Att det finns en
framarbetad struktur
för brukarinflytande
på olika nivåer i
Malmö stad.
Att en inventering av
antalet aktuella
personer med
psykisk
funktionsnedsättning
inom ASF och FSF är
genomförd.

Skapa en hållbar
struktur för
brukarinflytande/
medverkan på olika
nivåer i Malmö stad.
Att arbeta fram en
hållbar
samverkansstruktur
mellan berörda
förvaltningar.
Inventering av antalet
personer som
bedöms vara i behov
av stöd och hjälp från
både ASF och FSF.
Uppstart av FACTteam, socialtjänst och
område psykos.

