
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektplan 

Team Psykiatrisamverkan på 

Vuxenpsykiatrin i Trelleborg 

 



Projektplanen skall fungera som projektets ”manual/handbok” och förklara projektets 

metodik och beskriva vilka aktiviteter som projektet åtagit sig att genomföra. Förändringar 

av projektplanen eller uteblivna aktivititeter skall beskrivas och förklaras till samordnarna i 

respektive samordningsförbund i de uppföljningsrapporter som förbunden antagit. 

Projektets syfte och mål 

Syfte 

Dialogen kring rehabiliteringsinsatser med individen sker från många olika håll och individen 

kan tvingas ta ansvar för att förmedla information mellan organisationerna. Det kan leda till 

att den information som finns i de olika organisationerna inte speglar helheten.  

Med inspiration av arbetet i projektet Team Fagerängen avser Vuxenpsykiatrin i Trelleborg 

att tillvarata de positiva erfarenheterna av att arbeta och samverka med andra parter i form 

av ett team. Målet är att stärka samverkan så att fler personer som är inskrivna vid 

Vuxenpsykiatrin i Trelleborg ska komma i åtnjutande av en gemensam och sammanhållen 

planering. Detta ska i sin tur leda till att individerna kan ta steg mot arbetsmarknaden, eller 

att deras livskvalitet kan öka. 

Målgrupp 

Projektet vänder sig till alla patienter inom Vuxenpsykiatrin i Trelleborg som bedöms vara i 

behov av denna samverkan. Det kan t.ex vara personer med självdestruktivt beteende, 

personer med neuropsykiatriska diagnoser, personer med affektiva sjukdomar och 

psykossjukdomar. Ett särskilt fokus ska läggas på patienter som befinner sig i 

ålderskategorin ungdomar (t.o.m 29 år). 

Deltagare kan utifrån ovanstående remitteras in till projektets koordinator av alla 

deltagande organisationer. 

Mål för projektet 

 Utarbeta en metod för förbättrat samarbete mellan parterna som kommer den 

enskilde individen till godo. 

 Att deltagare i samarbetsprojektet ska återfå arbetsförmåga/förmåga till 

självförsörjning. 

 I de fall deltagare inte återfår arbetsförmåga/förmåga till självförsörjning, är 

målsättningen att deras livskvalité ska ha höjts och att de ska finnas inom den 

verksamhet/det ersättningssystem, som är korrekta utifrån deras individuella 

förutsättningar. 



Genomförande 

Antaganden 

 Det finns ett behov från Vuxenpsykiatrins och aktuella myndigheters sida att ha en 

samordnande arena för att tillsammans utveckla en metodik som beskriver hur 

samarbete kring målgruppen skall genomföras. 

 Genom att jobba i professionella nätverk med individen i fokus kan man skapa ett 

lärande/kunskapsöverföring och utveckla en dialog kring planering och 

genomförande av rehabiliteringsinsatser. 

 Korrekta bedömningar av en individs rehabiliteringsbehov vid arbetsoförmåga på 

grund av sjukdom, genomförande av rehabiliteringsinsatserna och möjlighet till egen 

försörjning är viktiga nyckelvärden för Region Skåne, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och Trelleborg, Svedala och Skurups kommuner 

Teamets arbete 

Ett team av professionella från Vuxenpsykiatrin, Trelleborgs kommun, Svedala kommun, 

Skurups kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer att utarbeta en 

metod för gemensam kartläggning och insatsplanering för de aktuella individerna. 

Alla deltagare ska få en handlingsplan som ska vara gångbar i alla organisationer och sträcka 

sig över såväl deltagarnas projektperiod som efter projektperiodens slut. 

Under koordinators ledning utarbetar teamet en arbetsgång som tar hänsyn till att både 

individer i målgruppen och handläggare från deltagande organisationer är baserade på olika 

orter. Målet är ett så effektivt resursutnyttjande som möjligt. Komplement till rent fysiska 

möten ska prövas och utvecklas. 

Samtliga teammedlemmar har ansvar för att komma väl förberedda till teammötena. De ska 

också se till att arbete som teamet genererar i form av överlämning till handläggare inom 

sina respektive verksamheter, dokumentation och dylikt görs. Vid planerad frånvaro har 

respektive part skyldighet att tillhandahålla ersättare i teamet, eftersom teamets möten och 

arbete bygger på närvaro från alla parter.   

De konkreta insatserna utförs av respektive ordinarie verksamhet. Uppföljning av de olika 

insatserna och resultatet av dem återkopplas till teamet av koordinatorn under individens 

tid i projektet. 

Arbetsmetoden Gemensam Kartläggning finns tillgänglig via AF/FK i teamet. I samtliga 

ärenden som tas upp i teamet, oavsett vilken part som remitterat, skall en bedömning göras 

om detta är att betrakta som en Gemensam Kartläggning. Bedöms det som Gemensam 



Kartläggning ska det registreras som sådan inom AF/FK. På Vuxenpsykiatrin i Trelleborg 

registreras varje handlingsplan som SIP (Samordnad Individuell Planering). 

Styrgrupp 

Till projektet kopplas en styrgrupp, som utgör en arena för diskussioner och beslut av 

strategisk karaktär. Styrgruppen består av representanter för respektive ingående 

organisation samt koordinatorn. Verksamhetschef Vuxenpsykiatrin är sammankallande. 

Representanter från samordningsförbunden är ständigt adjungerade till styrgruppen. 

Styrgruppen ska träffas minst 2 gånger per år samt utarbeta en rutin för att hantera 

eventuella kritiska och brådskande frågeställningar. 

Tidsplan 

Projektet startar den 1 oktober 2013. Projekttiden är 3 år med avslutning den 30 september 

2016. Oktober-december 2013 är uppstartsfas inom vilken teamets verksamhet ska 

förberedas och planeras. Denna tid ska också användas för kompetensutvecklande insatser 

inför projektets operativa start den 1 januari 2014.  

Finansiering 

Projektets budget innehåller kostnadstäckning för anställning av koordinator, ersättning för 

inkomstbortfall som uppstår då läkare avsätter tid i teamet samt resurser för 

kompetensutveckling för hela teamet. Projektbidraget gällande lönekostnader för 

koordinator skalas ner med 25%-enheter per projektår för att stimulera och underlätta 

implementering i ordinarie verksamhet efter projektets slutförande. 

Arbetsförmedlingen samt Trelleborgs- och Svedala kommuner äger rätt att rekvirera 

ersättning för insatt tid enligt tabellen. Ersättningen trappas av enligt samma princip som för 

koordinator (se ovan). 

 År 1 År 2 År 3 

Koordinator 630 000 472 500 315 000 

Administration 100 000 100 000 100 000 

Intrångsersättning 150 000 150 000 150 000 

AF ersättning 100 000   75 000   50 000 

Trelleborgs kommun ersättning 100 000   75 000   50 000 

Svedala kommun ersättning   50 000   37 500   25 000 

Kompetensutveckling Team 100 000 100 000 100 000 

Totalsumma 1 230 000 1 010 000 790 000 

Projektets totala kostnadsram: 3 030 000 kr 



Medlen rekvireras i efterhand i enlighet med de rutiner som samordningsförbunden 

upprättar. 

Projektet finansieras gemensamt av samordningsförbunden Nils och Trelleborg utifrån en 

normal fördelning enligt Trelleborg 75% - Nils 25%. Fördelningen kan förändras under 

projekttiden i dialog med respektive förbundsstyrelse. 

Stödet gäller under förutsättning att samordningsförbunden tilldelas medel från 

huvudmännen enligt den planering som är beslutad i respektive organisations beslutande 

församling.  

Implementering 

Efter projektslut är ambitionen att den funktion som projektets koordinator innehar, och de 

gemensamma arbetsmetoder som har utvecklats, ska fortsätta finnas som en fast del av 

verksamheten vid Vuxenpsykiatrin i Trelleborg. Övriga deltagande organisationer ansvarar 

för att, utifrån utvecklade arbetssätt, planera för att kunna fortsätta samverkan även efter 

projektslut.  

Uppföljning och utvärdering 

Koordinatorn har rapporteringsansvar för hur projektet fortlöper till Vuxenpsykiatrin 

Trelleborgs verksamhetschef. Vuxenpsykiatrin Trelleborgs verksamhetschef har det 

övergripande ansvaret för att projektplanen följs och att uppföljning görs till 

samordningsförbunden. 

Uppföljning och utvärdering av projektet kommer i övrigt att ske genom: 

 Rapportering i SUS (Koordinatorns ansvar) 

 Löpande uppföljning av indikatorer (Samordningsförbundens ansvar) 

o Samordningsförbunden ansvarar för att, i dialog med alla inblandade aktörer, 

ta fram och följa upp relevanta indikatorer gällande insatsresultaten  

o Indikatorerna beslutas av styrgruppen 

 Extern utvärdering (Samordningsförbundens ansvar) 

o Samordningsförbunden ansvarar för att gemensamt handla upp extern 

utvärderare utifrån kravspecifikation som fastställs av styrgruppen 



Projektparters roller 

Vuxenpsykiatrin Trelleborg är projektägare. Projektet drivs i samverkan med 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Trelleborg, Svedala och Skurups kommuner.  

Vuxenpsykiatrin Trelleborg anställer, för projektets räkning, en koordinator på 100 %. 

Vuxenpsykiatrin Trelleborg avsätter läkartid för teamarbetet motsvarande minst 10%. 

Trelleborgs kommun och Försäkringskassan avsätter var och en tillämpliga resurser 

motsvarande 20% under projekttiden. Arbetsförmedlingen i Trelleborg och Svedala avsätter 

gemensamt tillämpliga resurser motsvarande 20% under projekttiden, fördelat inbördes 

utifrån samma fördelning som gäller mellan de två samordningsförbunden. 

Svedala kommun avsätter tillämpliga resurser motsvarande 10% under projekttiden. 

Skurups kommun avsätter tillämpliga resurser vid behov. 

Övrigt 

Varje part ansvarar för att löpande sprida kunskap och informera om projektet inom den 

egna verksamheten.  


