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Samverkansforum  
för psykisk hälsa  

       Minnesanteckningar  

Följande verksamheter är 
representerade: 
Arbetsförmedlingen 
Lokalt Forum 
Försäkringskassan  
Malmö stad 
Psykiatrin, offentlig och privat 
Primärvården, offentlig och privat 

 

 

Mötesdatum 2021-09-08 kl. 14.30 – 16.00 
 

Plats och tid Teams 
 

Närvarande Karina Stein, Beroendecentrum Malmö 
Magdalena Jeppsson, Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad 
Rikard Vroland, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad 
Christina Ek, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad 
Sema Soer, Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad  
Hans Brauer, Vuxenpsykiatri Malmö och Trelleborg, Psykiatri Skåne 
Charlotta Rosing, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad 
Marie Bergdahl, Hälsa- vård och omsorgsförvaltningen, Malmö stad  
Ann-Sofi Jakobsseon, Arbetsförmedlingen 
Ulrika Thell Mijdema 
Åsa Lindberg, Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad 
 
 

Ej närvarande Otti Trulsson, Primärvården, Region Skåne 
Jessica Andersson, Rättspsykiatrin, Malmö och Trelleborg, Psykiatri Skåne 
Pia Hesselroth Tegel, Hälsa- vård och omsorgsförvaltningen, Malmö stad  
Jan-Inge Nilsson, Lokalt Forum 
Pia Blomé, Integrerad Närsjukvård i Malmö 
Fredrik Winell, Örestadskliniken, Privat primärvård 
 
 

 
 

 
 

Vid protokollet Åsa Lindberg 

 
 
 

Beslut 

• Bilda ett utskott suicidprevention med representanter från Malmö stad och 
Region Skåne. Utskottet ska bestå av representanter med beslutsmandat inom 
respektive förvaltning och verksamhetsområde. Uppdraget är att tillsammans 
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med samordnare för suicidprevention driva det suicidpreventiva arbetet framåt 
utifrån respektive förvaltnings behov utifrån inventeringen och tillsammans med 
Region Skåne.  Syfte att förbättra det suicidpreventiva arbetet gemensamt och 
inom respektive förvaltning/verksamhetsområde.  

 
Punkter till nästa möte 
- Samverkansprojekt - förankring och uppföljning  

  
 

1. Information  
Nära vård, Charlotte Widén Odder, se bifogad PP. 
Information om arbetet inom ramen för omställning till Nära vård. Förändrat 
förhållningssätt med fokus på personcentrerat hälsofrämjande arbetssätt, samverkan 
och att bygga på det som redan fungerar. Viljeinriktning beslutades i centralt 
samverkansorgan i februari. Gemensam målbild för Skåne är under framtagande. En 
arbetsgrupp är bildad med chefer från Region Skåne och Malmö stad som har en 
pågående dialog kring hur den gemensamma omställningen ska omsättas i praktiken 
i Malmö, ta fram förslag på aktiviteter och en tidsplan. Arbetsgruppen planerar för 
två inspirationstillfällen under hösten kring samverkan och omställningen till Nära 
vård. Vidare planeras ett brukarforum för att få mer input i arbetet från personer 
med egen erfarenhet.  
 
Arbetsförmedlingen, Ann-Sofi Jakobbson 

- Arbetsförmedlingen väntar på nya departementsskrivelser som tydliggör 
inriktningen för deras arbete framåt.  Kommande budget kommer påverka 
innehållet.  

- Reformeringen fortsätter och innebär i grunden att AF ska använda sig av 
privata aktörer. Digitalt först implementeras i hela landet. Detta arbete har till 
viss del redan börjat och profilering av kunder sker redan på många orter i 
landet. Syftet är att alla på ett enhetligt sätt ska genomgå en bedömning 
avseende vilken insats som kunden är i behov av . I Malmö startar denna 
profilering av alla nyinskrivna den 29/9.  

- Alla blir informerade via brev.  

- Malmös kundtorg stänger 15 oktober och statens servicecenter kommer 
framöver hjälpa till med vissa arbetsuppgifter. Behöver man djupare stöd blir 
man kontaktade av AF. 

- För de som av olika anledningar inte kan eller klarar av det digitala ska få hjälp i 
alla fall. Personligt stöd finns på statens servicecenter för att bli inskriven, så 
bokar lokal AF-kontoret bokar ett personligt möte.   

- Lokalt Forums önskan om att SAMHALLS arbetsledare har kunskap om olika 
diagnoser förs vidare.  

- Ett förslag kring sjuk-/aktivitetsersättning är lämnat till regeringen. Förslaget 
innehåller bland annat en förändring av rätten till sjukersättning för de som har 
max 5 år kvar till pension, arbetsförmåga ska endast göras inom yrken där man 
har erfarenhet sedan tidigare istället för mot alla yrken. Bedömningen ska göras 
mot samma arbetsmarknadsbegrepp som ger rätt till sjukpenning. Anledningen 
till förändringen är att minskar risken för att folk stannar i sjukpenning. 
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- Förslag att förebyggande sjukpenning ska ersättas med preventionsersättning 
och ska omfatta fler typer av insatser i syfte att fler ska få förebyggande insatser, 
för att förebygga sjukskrivning.  

- Lagförslag från hösten 2022 – Fk ska efter 180 dagar uppge inom vilken 
yrkesgrupp som arbetsförmåga finns. Fk och Af har fått ett regeringsuppdrag att 
utveckla ett kunskapsmaterial kring kraven som ska gälla och ta fram ett stöd till 
Fk som ska användas vid bedömningar.  

- Regeringen föreslår en ny myndighet som omfattar ett flertal myndigheter, bland 
annat både FK och AF. Myndigheten ska sköta utbetalningar från 
välfärdssystemen.  Syftet är att öka kontrollerna och motverka brott mot 
välfärdssystemen. 

- Kopplat till Corona 
o Inga beslut är fattade, men allt tyder på att tillfälliga arbetsrutiner 

kopplat till Corona kommer upphöra t.ex. riskgrupper, karensdag och 
från vilken dag läkarintyg krävs.   

o Efterfrågan och ansökan från riskgrupper ligger redan på en låg nivå.   
o En rapport har tagits fram relaterat till konsekvenser av Corona. 

Rapporten visar en stor ökning av kortare sjukskrivningar: första toppen 
visade en 105% ökning och andra toppen 35% ökning jämfört med 
föregående år. Majoriteten coronarelaterade sjukskrivningar har avslutats 
snabbt. Pandemin har påverkat de försäkrades stöd till sjukförsäkringar 
och att återkomma till arbete. Vidare påverkar sjukvårdens utmaning 
förutsättningarna att återgå i arbete.  

 
Lokal överenskommelse  
Christina Ek, Paulina Franzén och Åsa Lindberg håller på med 
revidering/anpassning av lokal överenskommelse i förhållande till regional 
överenskommelse. Ett utkast beräknas vara klart inom kort. Därefter skickas den ut 
på remiss till representanter i respektive Samverkansforum. När överenskommelsen 
är klar påbörjas arbetet med handlingsplaner som konkretiserar arbetet avseende 
missbruk/beroende, vuxna med psykisk funktionsnedsättning och barn och unga.  
 
Lokalt Forum 
När öppnar Malmö stad upp? 
Lokalt Forum upplever att pandemin påverkat samarbetet med kommunen och 
regionen, då möten blivit inställda och begränsad digital tillgänglighet. Ser fram 
emot att verksamheter öppnar upp igen och efterfrågar när detta kommer att ske. 
Följer restriktionerna och de verksamheter som varit stängda börjar öppna upp nu.  
 
Involvering i lokal överenskommelse 
Se under punkt Lokal överenskommelse. 
 
När börjar de nya reglerna gälla angående sjukersättning/förtidspension? 
Se svar punkt Försäkringskassan. 
 
Suicidsamordnare - Hur ser det ut? 
Se punkt Samordnare för suicidprevention. 
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Samordnare för suicidprevention (se bifogad fil)  
Uppdraget som samordnare för suicidprevention är tilldelat Susanna Agerius, 
utvecklingssamordnare FSF, inom ramen för psykisk hälsa. Arbetet ska ingå i den 
reguljära verksamheten och behöver vara en del i den etablerade 
samverkansstrukturen. Förslagsvis bör ett suicidpreventionsutskott tillskapas med 
representanter från berörda förvaltningar i Malmö stad och psykiatrin inom Region 
Skåne. Representanten bör ha beslutsmandat (likt representationen i 
missbruksutskottet) och har en överblick i sin förvaltning, för att kunna föreslå 
personer till eventuella arbetsmöten framöver.  Strukturen med utskott ligger i linje 
med den regionala, då det kommer tillskapas ett regionalt utskott med koppling till 
Regional samverkansgrupp. Antalet representanter från respektive förvaltning inom 
Malmö stad kan se olika ut på grund av storlek och organisering och behöver 
diskuteras internt. En arbetsplan är framtagen för arbetet och en aktivitet är att 
genomföra en inventering kring det suicidpreventiva arbetet initialt i Malmö stads 
fem berörda förvaltningar. Förslag på representanter till utskottet meddelas till Åsa 
Lindberg senast den 15 oktober.  

 

 
 
Nästa möte är onsdag 1 december kl. 14.30-16.00 på Teams.  
 

  


