Uppdrag psykisk hälsa
Handlingsplan som avser utvecklingsarbetet inom socialpsykiatrin år 2019
Inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa 2019 har Malmö stad upprättat en lokal handlingsplan med utgångspunkt ifrån en Skånegemensam
handlingsplan som arbetats fram under 2018. Den lokala handlingsplanen är framtagen i samarbete mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen
(ASF) och Funktionsstödsförvaltningen (FSF).

Uppdrag psykisk hälsa – handlingsplan 2019

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.

Utgångspunkter i framtagandet av Malmö stads handlingsplan
• Socialpsykiatriska arbetet i Malmö stad ska bedrivas utifrån en helhetssyn.
• Förbättringsområdena ska täcka hela Malmö, både barn/unga/vuxna/äldre.
• Fortsätta med påbörjat arbete och utgå ifrån befintliga planer och överenskommelser.

Fokusområde 1
Förebyggande och främjande insatser
Förbättringsområde, Samverkan och helhetssyn

Långsiktigt mål

Kortsiktigt mål

Indikator för
uppföljning

Nya aktivitet 2019

Pågående aktiviteter
som finansieras av
stimulansmedel

Implementerade
aktiviteter

Socialtjänsten i
Malmö stad ska
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
förhållningssätt.
(2 kap. 1 § SoL)

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 det
stadsövergripande
socialpsykiatriteamet
är välkänt i
organisationen och hos
samarbetspartners.

Utveckla och implementera
arbetet i det
stadsövergripande
socialpsykiatriteamet och
marknadsföra/tydliggöra
deras arbete i
organisationen och hos
samarbetspartners. (7
tjänster)

Det stadsövergripande
socialpsykiatriteamet
startade upp i ”full skala”
den 1 september 2018.

SPiSS-webutbildning finns i
ASF:s och FSF:s
utbildningsplaner.

Utbildning i Första hjälpen
för psykisk hälsa finns i
utbildningsplaner inom
både ASF och FSF.

Öka kompetensen hos
Återhämtningsutbildning
socialsekreterarna inom ASF för medarbetare inom
som möter målgruppen.
avdelning myndighet och
socialpsykiatri påbörjad
Pilotgrupp från ASF går
2016.
återhämtningsutbildning
tillsammans med FSF våren Återhämtningskurs för
2019 i syfte att utvärdera
personer med egen

Uppstart av integrerat
FACT-team den 1 maj 2018
– samarbete mellan
socialtjänst och område
psykos (Drottninggatan).
FINSAM
Uppstart av
konsultationsgrupp 1
september 2018 samarbete mellan
socialtjänst och område
psykos (Drottninggatan).
FINSAM

användbarheten inom ASF:s erfarenhet av psykisk ohälsa
verksamheter.
påbörjad 2017.
Uppstart socialsekreterare
på Rådmannen våren 2016
Förstärka
Pedagogisk utvecklare – en – samarbete
socialpsykiatriteamet med
länk för hållbart arbete i
socialtjänsten och
LSS-boenden (psykiatri) då beroendecentrum. FINSAM
sjuksköterskekonsultsocialpsykiatriteamet varit
resurs.
involverade.
Elevhälsobaserad modell
för tidiga insatser för
Arbetsterapeut inom
psykisk hälsa.
boendestödet, stöd i
arbetet med brukaren.
ASF/BoU ska hitta former
för samarbete med
skolförvaltningarna, för ett
sammanhållet
förebyggande arbetet.

Fokusområde 2
Tillgängliga insatser
Förbättringsområde, anhöriga

Långsiktigt mål

Kortsiktigt mål

Indikator för
uppföljning

Nya aktiviteter

Pågående aktiviteter som Implementerade
finansieras av
aktiviteter
stimulansmedel

Socialtjänsten i Malmö
stad ska erbjuda olika
former av stöd till
anhöriga till personer
med psykisk
ohälsa/funktionsnedsättning.
(SoL 5 kap. 10 §)

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.

Uppstart av
anhörigutbildning.

Uppstart av anhörigcafé på
mötesplats Vänkretsen.
(identifierar behov)

Hälsocirkel
Vilka olika former av
aktiviteter finns att
tillgå.

Arbeta fram en
anhörigutbildning som ska
genomföras kontinuerligt.
Evenemang under
anhörigveckan.

Informationskvällar

Fokusområde 3
Enskildes delaktighet och rättigheter
Förbättringsområde, Delaktighet

Långsiktigt mål

Kortsiktigt mål

Indikator för
uppföljning

Nya aktiviteter 2019

Pågående aktiviteter som Implementerade
finansieras av
aktiviteter
stimulansmedel

Socialtjänsten i Malmö
stad ska säkerställa att
samtliga personer som
är i behov av en
Samordnad individuell
plan (SIP) ska erbjudas
detta och att de ska ha
en god kvalitet där den
enskildes
målsättningar klart
framgår.
(2 kap 7 § SoL)

Att höja
kompetensen kring
SIP och att utarbeta
en struktur i
organisationen för
arbete enligt case
manager-modellen
utifrån ett
återhämtningsinriktat
förhållningsätt.

Antal genomförda SIPutbildningar inom
förvaltningarna.

Att utarbeta en struktur
för att arbeta utifrån
case manager modellen
både inom vuxna och
barn/unga.

Lokala utbildningar i SIP.

Att det finns en
utarbetad struktur för
arbete enligt case
manager modellen.

Utbilda medarbetare
inom ASF och FSF i case
manager modellen.

Implementering av Mina
Planer inom ASF, berörda
medarbetare får tillgång till
SITHS-kort och teknisk
utrustning.

Utbildning i case manager
(CM), start oktober 2018, 7 st
Tillsätta en projektledare medarbetare i
(1) inom ASF för
socialpsykiatriteamet ASF/FSF
implementering av
och ca 15 medarbetare ASF.
SVU/SIP.
Boendestödjare i det
integrerade FACT-teamet
utbildas i CM under hösten.

Fokusområde 4
Utsatta grupper
Förbättringsområde 1, Barn och unga

Långsiktigt mål

Kortsiktigt mål

Indikator för
uppföljning

Nya aktiviteter

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.
(6 kap 7 § SoL, 11 kap
3a § SoL)

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

Antal uppföljningar där
barnets allmänna- och
psykiska hälsa samt
den kognitiva förmågan
är dokumenterad.

Två
Specialpedagog till barn på
psykologbefattningar
Kriscentrum sedan 2015.
för att göra kognitiva
bedömningar vid
familjehemsplaceringar
inom ASF.

Antal genomförda
hälsoundersökningar
och
psykologbedömningar.

Pågående aktiviteter som Implementerade
finansieras av
aktiviteter
stimulansmedel
Psykologresurs i samband
med utredningar.
Handledning till familjehem
från psykolog.
Specialisttjänster med
fokus på uppföljning av
barn som är placerade i
familjehem eller annan
placeringsform. De
handleder och vägleder
kollegor för att identifiera
riskfaktorer samt är stöd till
familjer där det
förekommer psykisk ohälsa.

Fokusområde 4
Utsatta grupper
Förbättringsområde 2, Unga vuxna
(neuropsykiatrisk diagnos och självskadebeteende)

Långsiktigt mål

Kortsiktigt mål

Indikator för
uppföljning

Nya aktiviteter

Pågående aktiviteter som Implementerade
finansieras av
aktiviteter
stimulansmedel

Att säkerställa och
skapa förutsättningar
så att personer med
neuropsykiatrisk
diagnos och
självskadebettende
erbjuds ett
sammanhållet/adekvat
stöd.
(2 kap. 1 § SoL)

Att skapa en
ändamålsenlig och
effektiv organisation
och säkerställa/bevaka
att befintliga
kompetenser och
erfarenheter tillvaratas
och att samverkan sker
mellan berörda
förvaltningar

Att det finns en
vägledning till
medarbetarna i
organisationen.

Styrgruppen för
socialpsykiatri ska
utifrån reglementen
och
delegationsordningar
arbeta fram en
vägledning utifrån en
helhetssyn.

Samverkan utifrån en
fastställd struktur för
enhetschefer, sektionschefer
inom ASF, enheterna för vuxna
och missbruk och FSF, avd.
myndighet och socialpsykiatri.

Styrgrupp för socialpsykiatri
startar upp i november 2018.
Marknadsföra och
Deltagare är avdelningschefer
synliggöra Unga vuxna- inom ASF och FSF samt
mottagningen i
utvecklingssamordnare från
organisationen.
ASFs strategisk avdelning och
samordnare för Uppdrag
Upprätta en
psykisk hälsa inom FSF.
samarbetsstruktur
mellan
allmänpsykiatrin och

Uppstart av Unga vuxnamottagning våren 2018 i
samarbete med
primärvården.

LSS-boenden
personkrets 1.

Fokusområde 4
Utsatta grupper
Förbättringsområde 3, Samsjuklighet

Långsiktigt mål

Kortsiktigt mål

Indikator för
uppföljning

Nya aktiviteter

Pågående aktiviteter som Implementerade
finansieras av
aktiviteter
stimulansmedel

Att säkerställa och
skapa förutsättningar
så att personer med
samsjuklighet erbjuds
ett
sammanhållet/adekvat
stöd utifrån ett
återhämtningsinriktat
förhållningssätt.
(2 kap. 1 § SoL)

Att skapa en
sammanhållen
organisation så att
människor med
samsjuklighet får stöd
utifrån en helhet.

Att det finns en
vägledning för hur
medarbetarna i
organisationen ska
hantera ärenden.

Styrgruppen för
socialpsykiatri ska
utifrån reglementen
och
delegationsordningar
arbeta fram en
vägledning utifrån en
helhetssyn.

Upprättat samverkansstruktur
för enhetschefer,
sektionschefer inom enheterna
för vuxna och missbruk ASF
och myndighet och
socialpsykiatri FSF.

Styrgrupp för socialpsykiatri
startar upp i november 2018.
Gemensam inventering Deltagare är avdelningschefer
av boendeformer inom ASF och FSF samt
med och utan stöd.
utvecklingssamordnare från
ASF:s strategisk avdelning och
Gemensamt se vad vi
samordnare för Uppdrag
behöver vidareutveckla psykisk hälsa inom FSF.
för att behoven ska
tillgodoses hos
målgruppen.

Fokusområde 5
Ledning, styrning och organisation
Förbättringsområde 1, Meningsfull sysselsättning, fritid och
arbetsrehabilitering
Långsiktigt mål

Kortsiktigt mål

Indikator för
uppföljning

Nya aktiviteter

Pågående aktiviteter som Implementerade
finansieras av
aktiviteter
stimulansmedel
finansierat av
stimulansmedel

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

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.

Utvidgning av målgrupp
till samsjuklighet.

Utveckla strukturerade
samarbetsformer med
idéburna sektorn utifrån
Malmöandan.

(5 kap. 7 § SoL)

Startar en aktivitetskatalog
för målgruppen på malmo.se
och anställa en person med
egen erfarenhet som arbetar
med sidan.
Projektsamarbete mellan
socialtjänsten och
beroendecentrum där en IPSspecialist som är anställd av
socialtjänsten ingår i

beroendecentrums team.
Handledning av IPS-specialist.
Vidareutveckling av
mötesplats Vänkretsen
utifrån besökarnas önskemål
och behov.
Vidareutveckla
sysselsättningen på
Handkraft utifrån deltagarnas
önskemål och behov–
utåtriktad verksamhet.
Uppstart av pilotprojekt 1
maj integrerat FACT-team socialtjänst och Område
psykos där en IPS-specialist
ingår i teamet.
Utveckling av den digitala
mötesplatsen Kraftbudet.

