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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 2021-05-26 kl. 14.30 – 16.00 
 

Plats och tid Teams 
 

Närvarande Otti Trulsson, Primärvården, Region Skåne 
Karina Stein, Beroendecentrum Malmö 
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 
Jessica Andersson, Rättspsykiatrin, Malmö och Trelleborg, Psykiatri Skåne 
Charlotta Rosing, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad 
Fredrik Winell, Örestadskliniken, Privat primärvård 
Åsa Lindberg, Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad 
 

Ej närvarande Magdalena Jeppsson, Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad 
Pia Hesselroth Tegel, Hälsa- vård och omsorgsförvaltningen, Malmö stad  
Jan-Inge Nilsson, Lokalt Forum 
Pia Blomé, Integrerad Närsjukvård i Malmö 
 
 

 
 

 
 

Vid protokollet Åsa Lindberg 

 
 
 

Beslut 

• Christina Ek och Åsa Lindberg tar fram en process kring hanteringen av 
delregionala stimulansmedel.  

• Lokalt Forum blir en egen stående punkt på dagordningen.  

• Behov av fortsatt dialog och underlag för att kunna ta ställning till förslaget 
kring grundavtal vid samarbete.    
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• ASF, HVOF och FSF ska förankra informationen om samordnare 
suicidprevention och utse en nyckelperson i respektive förvaltning för det 
kommande arbetet.  
 

 
Punkter till nästa möte 
- Samverkansprojekt - förankring och uppföljning  

- Nära vård 

- Information från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan  
 

1. Information  
Presentation Konsultationsgrupp, avslutat FINSAM-projekt (se bifogad PP) 
Konsultationsgruppen har drivits som ett pilotprojekt inom ramen för FINSAM, 
mellan ASF/FSF, Malmö stad och Område psykos, Region Skåne, under tre år och 
övergick efter beslut i styrgruppen i reguljärverksamhet 1 maj 2021. Styrgruppen har 
beslutat att implementera konsultationsgrupp i ett bredare perspektiv att omfatta ett 
utökat geografiskt område för socialtjänsten och Drottninggatans ÖV:s övriga tre 
team. Önskemål finns även om att utöka kompetensen ytterligare i gruppen, med 
fler professioner inom Region Skåne.  
 
Representation Fk och AF 
Utifrån dialog på föregående möte har Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i 
samråd kommit överens om att de deltar i Samverkansforum en gång per år, första 
mötet efter sommaren, då de hunnit sätta sig in i organisationernas regleringsbrev 
och vet hur det påverkar respektive organisations arbete. Där emellan kommer de 
delta vid behov.  
 
Lägesrapport – delregionala stimulansmedel 
Kort lägesbeskrivning kring arbetet som sker utifrån delregionala stimulansmedel. 
Sammanfattningsvis visar det sig att samtliga aktiviteter i mer eller mindre 
omfattning är påbörjade.  
Det framförs en önskan om en förtydligande process kring ansökningsförfarande, 
fördelning. och beslut. Vidare förs en dialog kring vikten av att forumet har en 
djupare dialog kring hur medlen ska användas framöver och att dialogen påbörjas 
under hösten, för att ligga i fas när beskedet kring medel kommer i början av året. 
Christina Ek och Åsa Lindberg kommer ta fram en process/årshjul kring arbetet. 
  
Ram- och lokal överenskommelse  
Genomgång av process kring revidering av lokala överenskommelser (se bifogad PP). 
Två lokala överenskommelser; psykisk funktionsnedsättning/barn och unga, 
missbruk och beroendevård blir en. för att följa regional överenskommelse. 
Överenskommelsen kommer kompletteras med en handlingsplan inom respektive 
område; psykisk funktionsnedsättning, barn/unga och missbruk/beroende. Arbetet 
med revideringen av ök, psykisk funktionsnedsättning/barn och unga, 2019/2020 
pausades i avvaktan på regional överenskommelse. Arbetet som gjordes kommer 
tillvaratas och anpassas till den nya strukturen. Missbruksutskottet har påbörjat 
revideringen kring missbruk/beroende och deras arbete ligger till grund för det 
vidare arbetet med lokal överenskommelse.   
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Stående punkter på dagordning 
Förslag att Lokalt Forum har en egen stående punkt på dagordningen, där de får 
möjlighet att lyfta idéer och tankar som är viktiga för idéburna organisationer att 
föra in i utvecklingsarbete och samverkan. Representant från Lokalt Forum tycker 
det är en bra idé och kommer förankra detta i Lokalt Forum och om vikten av att 
prata ihop inför Samverkansforum.   
 
Samordnare för suicidprevention (se bifogad fil)  
FSF, avdelning Myndighet och socialpsykiatri kommer tillsätta en samrodnare för 
suicidprevention efter sommaren.  
Uppdraget för samordnaren är att inventera, utveckla och driva frågor inom 
området suicidprevention i samarbetet med utsedda nyckelpersoner inom berörda 
förvaltningarna som ingår i Samverkansforum för psykisk hälsa, vuxna och 
barn/unga i Malmö. Arbetet ska ske stegvis. Initialt kommer en inventering (i ett 
brett perspektiv) av suicidpreventiva insatser genomföras inom arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen, hälsa- vård och 
omsorgsförvaltningen, grundskoleförvaltningen, gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen. Samordnaren kommer finnas tillgänglig för stöd och 
konsultation vid behov och efterfrågan för andra förvaltningar. 
Representanter från socialförvaltningarna behöver förankra informationen om 
uppdraget i sin förvaltning och fundera kring en nyckelperson som kommande 
samordnare kan samarbeta med.  
 
Höstens mötestider 
8/9 kl. 14.30-16.00  
1/12 kl. 14.30-16.00 

 

Dialog  
”Paraplyavtal” 
Idag upprättas avtal/överenskommelser för specifika verksamheter och 
samverkansprojekt, vilket gör att avtalen är olika utformade och ”hjulet behöver 
uppfinnas varje gång”. För att underlätta arbetet har det inkommit förslag om att 
upprätta en form av grundavtal och att man sedan kan koppla på tilläggsavtal för 
specifika verksamheter.  
Dialog förs kring att avtal kan behöva se olika ut beroende på vad samarbetet avser: 
samlokalisering, personal, uppdrag osv. Kan det vara möjligt att ha en form av 
”spelregler” ska respektive organisation ska ta ställning till innan beslut fattas? Ett 
förslag som framkommer är att man tittar på befintliga avtal/överenskommelser för 
att identifiera likheter och därefter ta ställning om det är möjligt att utforma någon 
form av grundavtal eller liknande.     

              


