
Nyhetsbrev december 
I det här nyhetsbrevet informerar vi om FACT-projektet vars finansiering avslutas vid årsskiftet samt 
två nya föruppdrag som vi tänker rivstarta 2023 med! 

FACT – dagligt samarbete mellan psykiatrin och kommunerna 
I snart 4 år har vi finansierat FACT-samordnare hos socialtjänsterna i Landskrona och Svalöv. Detta 
som en del av ett större projekt som allmänpsykiatrin tog initiativ till 2018 och som inkluderar 10 
kommuner i nordvästra Skåne. 

FACT står för flexible assertive community treatment och är ett vård- och stödprogram med 
återhämtningsfokus, utvecklat i Holland. Det innehåller såväl psykiatriska som sociala insatser som 
ges på två nivåer, sedvanlig respektive intensiv behandling. Inom allmänpsykiatrin har de flesta av 
patienterna inget behov av ett sammansatt stöd från psykiatri och socialtjänst men för de som har 
mer sammansatta behov har det tidigare varit svårt att få dessa tillgodosedda under rådande 
organisations- och samarbetsstrukturer.  

FACT riktar sig till:  
• Individer med allvarlig psykisk sjukdom i behov av behandling: psykossjukdom, förstämningssjukdom, 

personlighetsstörningar, autismspektrumstörningar, ADHD, missbruk/beroende eller en kombination  
• individer med allvarligt nedsatt förmåga att fungera socialt och i samhället: sköta fysisk hälsa, arbetsförmåga, 

utbilda sig, upprätthålla personliga relationer 
• individer vars sjukdom och nedsatt funktion beror på varandra 
• individer med en icke övergående problematik 

Projektet har i stort inneburit att man hos allmänpsykiatrin etablerat ett FACT-team som varje 
morgon har digitala avstämningar med kommunernas FACT-samordnare. Här görs dagliga 
planeringar för de patienter/klienter som remitterats till FACT och man följer upp gårdagens 
händelser. Under projektets gång upptäcktes att det även fanns individer hos omsorgen i behov av 
FACT men att det inte fanns interna samverkansstrukturer som understödde ett sådant samarbete. I 
början av 2022 bestämde sig därför förbundet för att under 2022 även stödja en FACT-resurs hos 
omsorgsförvaltningen i Landskrona i syfte att bygga upp såväl kunskap om FACT i den egna 
förvaltningen som samverkansmodell med socialtjänsten.  

Efter snart 4 års projekt konstaterar nu både allmänpsykiatrin och kommunerna att FACT är ett 
väldigt lyckat samarbetsprojekt som inte bara bidragit med samordnat stöd till individer i 
målgruppen, utan generellt skapat nya strukturer och relationer för ett mer sömlöst samarbete 
mellan region och kommun. För att samarbetet ska fortsätta att fungera krävs väl förankrade 
samverkansstrukturer internt – inte minst i en större kommun där verksamheterna, medarbetarna 
och övriga insatser är fler. Därför stödjer FINSAM just nu processen att ta fram en intern 
överenskommelse mellan omsorgsförvaltningen och individ- och familjeförvaltningen i Landskrona. 
Överenskommelsen förväntas vara på plats i samband med att förbundets finansiering avslutas vid 
årsskiftet.  

Kulturarbetsplats för arbetsträning eller praktik 
Styrelsen har beviljat medel till ett föruppdrag som handlar om att undersöka behov och 
förutsättningar för en kommunöverskridande kulturarbetsplats i nordvästra Skåne.  



Det projekt man vill utreda behovet av är tänkt att rikta sig till individer med högfungerande autism 
och lindrig funktionsnedsättning. Omsorgsförvaltningen, område stöd och service, i nära samarbete 
med Öresundsteatern vill därför skaffa sig kunskap och förståelse för: 

• teater som metod för praktik och arbetsträning 
• målgruppens tankar om vilka värden teater som praktik och arbetsträning kan skapa 
• förutsättningar för samarbete med övriga kommuner i familjen Helsingborg 

FINSAM:s utvecklingsgrupp kommer vara behjälpliga med frågeunderlag samt bistå i intervjuer med 
målgruppen och andra rehabiliterande aktörer. Föruppdraget startar 1 januari och avslutas 31 mars. 
De resultat som föruppdraget visar ska ligga till grund för en mer omfattande ansökan till Allmänna 
Arvsfonden.  Ett spännande projekt som vi ser fram emot att stödja och följa! 

Genomlysning av offentligt skyddade anställningar i Landskrona 
Med start i januari har styrelsen valt att stödja ett föruppdrag som handlar om att aktualisera frågan 
om offentligt skyddade anställningar i Landskrona stad. Offentligt skyddat arbete, OSA, är en svensk 
arbetsmarknadsåtgärd avsedd att ge individer med funktionsnedsättning möjlighet till anställning 
med rehabiliterande inslag. Åtgärden strävar till att denna anställning på sikt ska ge individen arbete 
på den reguljära arbetsmarknaden. Landskrona stad har under många år erbjudit individer med 
funktionsvariationer OSA-anställningar inom staden och har gjorts genom samarbete med 
Arbetsförmedlingen.  

Som en följd av en rad omorganiseringar inom staden gällande arbetsmarknad upplevs att denna 
åtgärd har fallit mellan stolarna. Landskrona stad vill därför i samarbete med Arbetsförmedlingen och 
FINSAM:s utvecklingsgrupp göra en genomlysning som undersöker och kartlägger 
anställningsformen, målgruppens behov, förförståelsen hos involverade aktörer, befintlig 
samverkansstruktur samt kunskap och kompetens hos verksamheter som tillhandahåller OSA i 
staden.  

Tack till avgående styrelse 
Med start 2019 började sittande styrelse jobba fram ett nytt arbetssätt med tillhörande styrmodell 
med sikte på att ta ett helhetsgrepp om såväl ekonomi som faktiska samverkansbehov. 
Förändringsarbete tar som bekant tid, kräver tålamod och förmåga att hålla i och hålla ut. Pandemier 
gör det hela heller inte lättare.  

Efter 4 års arbete har vi enligt uppföljande enkäter och intervjuer lyckats etablera arbetssättet hos 
våra medlemsparter. Det som för några lät som ett märkligt sätt att jobba med FINSAM på har nu 
2022 blivit ett självklart sätt att identifiera behov och jobba med förändring på.  

Stort tack hela styrelsen för ett riktigt gott samarbete, extra tack till Lisa Flinth som i egenskap av 
ordförande lotsat styrelsens arbete framåt på ett klokt och modigt vis.  

Med önskan om en fin jul- och nyårshelg när det väl blir dags, 

/Martina Bach 

Förbundschef FINSAM Landskrona Svalöv 
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