
   
 
 
Ansökan: PTSD-Center 
Ansökan ska utgå ifrån Riktlinjer för ansökan (se separat PDF), följa nedanstående rubriker 
och bestå av max 7 sidor. Underskriftssidan tillkommer. Vid behov kan ansökan kompletteras 
med bilagor. Kom ihåg att ansökan måste vara godkänd och undertecknad av ansvariga chefer 
på högre nivå. Vid frågor kontakta FINSAM:s kansli, se www.finsamimalmo.se 
 

1. Kontaktuppgifter 
 
Malmö stad/AGVF: Eva Ahlgren 
Arbetsförmedlingen: Aleksandra Garbeska 
Region Skåne: Anders Wallner 
 

2. Bakgrund 
 

PTSD-Center drivs av Malmö stad-AGVF/JobbMalmö i samarbete med Region Skåne och 
Arbetsförmedlingen. Verksamheten riktar sig till arbetslösa malmöbor med diagnosen eller 
symptom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) orsakat av krigsrelaterade upplevelser 
inklusive migrationsrelaterad stress.  

Syftet med insatsen är att ge deltagare på PTSD-Center en sammanhållen tvärprofessionell 
insats för att underlätta vägen till arbete, studier och förbättrad hälsa. En framgångsfaktor är 
helhetsperspektivet och samsynen myndigheterna emellan. Det är av största vikt att 
personalgruppen är samlokaliserad och fortsätter utveckla samverkan kring deltagarnas 
planering.   
 
Idag har PTSD-Center totalt en kapacitet på 150 årsplatser varav ansökan avser 55 årsplatser 
för nyanlända inom arbetsförmedlingens etableringsuppdrag samt 30 årsplatser för deltagare 
som går från etablering till Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti.  
 
Huvudproblematik: 
 
PTSD stör etablerings- och integrationsprocessen genom att människor med PTSD-
problematik har svårt att ta till sig de samverkande myndigheternas ordinarie insatser. PTSD 
innebär ofta utmattningsproblematik och kognitiva svårigheter. Konsekvenser av detta är att 
människor med PTSD ofta har svårare att lära sig svenska, ta till sig ordinarie 
arbetsmarknads- och sjukvårdsinsatser. Detta leder i många fall till långtidsarbetslöshet, långa 
sjukskrivningar och utanförskap.  
 
En stor grupp malmöbor kommer idag från krigsdrabbade länder och utvecklar på grund av 
obehandlade trauman olika grader av psykisk och fysisk ohälsa. Av de nyanlända uppskattas 
mellan 20-30 % utveckla PTSD.  
 
Att inte avsätta resurser att stödja målgruppen innebär en risk för att både att ohälsan och 
utanförskapet ökar men också att barn till föräldrar med PTSD riskerar att få sekundär PTSD. 
Kostnaderna för både individ och samhälle över tid riskerar att på så vis bli högre. 
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Många av deltagarna, speciellt etableringsdeltagarna, har i början i sin kontakt med PTSD-
Center sämre förutsättningar för att kunna ta del av insatserna då de ofta saknar 
grundläggande förutsättningar som t ex bostad och att familjen bor kvar i kriget. Det finns 
stora behov av samordnade kontakter med olika myndigheter, sjukvården och andra sociala 
aktörer.  
 
Den arbetsmetod som utvecklats genom Finsamprojektet genomsyrar hela PTSD-Centers 
verksamhet och kommer även deltagarna utanför projektet till godo. 

Det pågår en översyn av samverkansprocesserna för hela PTSD-Center. Denna kommer att 
fortsätta under 2017.  

3. Presentation av insatsen 
3.1. Tidsplan  

 
Startdatum: 2017-01-01 
Slutdatum: 2017-12-31 

3.2. Målgrupp 
 

a. Nyanlända inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag med PTSD-problematik 
(Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare). 55 årsplatser 
 

b. Deltagare som går från etablering till Arbetsförmedlingens jobb- och 
utvecklingsgaranti. 30 årsplatser. 

 
c. Samverkande myndigheter (Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Region Skåne) samt 

personal och tjänstemän som i sitt dagliga arbete kan komma att möta malmöbor med 
PTSD-problematik. 

 
o Effekt- och insatsmål 

 
Effektmål  
 

• Efter avslut på PTSD-Center skall deltagarna ha en tydlig handlingsplan över hur de 
ska nå målet självförsörjning och strategier för att ta sig till målet samt stå till 
arbetsmarknadens förfogande. 

• Efter avslut på PTSD-Center skall deltagarna ha förbättrade möjligheter till vidare 
studier och anställning. 

• Lärande och stärkt samverkan mellan de olika yrkeskategorierna på PTSD-Center 
• Samverkans- och arbetsmetoder som utvecklas på PTSD-Center informeras till andra 

verksamheter så att fler får bättre förutsättningar att möta malmöbor med PTSD-
problematik. 
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Insatsmål  
 

• Samtliga deltagare skall ha tagit del av insatsens inriktningar – språk, hälsa och arbete.   
• Samtliga deltagare skall delta i arbetsförberedande insatser, arbetsträning och/eller 

praktik. 
• Avslut till arbete eller studier 40 %  
• Avslut till ordinarie arbetsmarknadsinsatser på Arbetsförmedlingen 45 % 
• Andel Sfi deltagare på PTSD-Center som uppnår betyg (A-E) i SFI-kurserna uppnår 

betyg i något mindre omfattning än ordinarie Sfi.  
• Upplevd förbättrad hälsa och psykiskt mående.  

 
 

3.3. Organisering 
 
Insatsägare: Malmö stad AGVF/JobbMalmö 
 
Styrgrupp: Representanter från Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne. 
JobbMalmö är sammankallande och sammansättning fastställs av ingående myndigheter.  
 
Respektive myndighet har kvar arbetsgivaransvaret för sin personal medan den dagliga 
verksamheten leds och planeras av sektionschef på JobbMalmö. 
 
Operativa samverkansgrupper: representanter från SFI, Arbetsförmedlingen, handläggare på 
PTSD-Center och behandlare träffas regelbundet och samverkar kring deltagarnas planering. 
 
Regelbundna teammöten i respektive yrkesgrupp med fokus på planering, bedömning, utbyte 
om deltagare och metodutveckling.  
 
 
 

3.4.  Aktiviteter 
 

Det finns lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Framgångsfaktorer är bland annat – 
myndighetssamverkan, helhetsperspektiv, parallellitet, individuell anpassning och 
arbetsmarknadsfokus.  
 
Utifrån tidigare erfarenheter finns insatser som bör finnas tillgängliga inom ramen för 
målgruppen vilket man som deltagare tar del av utifrån individuella behov, förutsättningar och 
individuell planering. Konkret innebär detta att man bör anpassa gruppstorlek vid 
undervisning och gruppaktiviteter utifrån situation och behov. I vissa delar är det lämpligt att 
arbeta med mindre fokus- och samtalsgrupper, mans- och/eller kvinnogrupper. 
 
Ett schema innehåller insatsens samtliga delar. Alla samarbetsparter ingår i schemat.  

 
 

Mall för ansökan, FINSAM i Malmö (2014-01-01)                 3 



   
 
 
 
Planerade aktiviteter riktade till deltagarna kan beskrivas enligt nedanstående modell där 
insatserna fördelats i olika områden och där parallella insatser planeras individuellt utifrån 
behov och förutsättningar.  
 

 
 
 

• Löpande information riktas till anställda inom Malmö stad, Arbetsförmedlingen, SFI 
samt vårdpersonal inom Region Skåne, som kan komma i kontakt med personer med 
PTSD i syfte att uppmärksamma PTSD-problematik. 

 
Specifika utvecklingsområden: 
 

- Med stöd av FINSAM utveckla metoder för att mäta stegförflyttningar.  
 

- Tillsammans med deltagaren utvärdera insatsen vid avslutssamtalet. Förslagsvis 
genom fasta frågor/indikatorer i enkätform. 
 

- För att mäta deltagarens upplevda hälsa och psykiska mående görs en 
hälsoprofilbedömning inledningsvis av hälsocoachen. Metoder behöver utvecklas för 
att följa upp hälsoprofilbedömningen.  
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3.5. Implementering  
 
Sedan starten av PTSD-Center 2012 har Malmö stad bekostat den största delen av 
kostnaderna och av den totala budgeten idag betalar Malmö stad cirka 8 milj. kr. Under året 
ska en diskussion föras om hur finansiering ska se ut de kommande åren. Analyser visar på att 
behovet kommer vara fortsatt stort med hänsyn till den stora flyktinginvandringen hösten 
2015.  
 
 

3.6. Årsbudget i kronor (detaljerad samt sammanställd) 
Personal     
Sektionschef 0,5 350 000 
Arbetsförmedlare 1 625 000 
Arbetsmarknadssekreterare 1 515 000 
Kurator 0,5 250 000 
Praktiksamordnare           0,5 250 000 
Hälsocoach                   0,75 375 000 
      
Externa tjänster     
Behandling RKC   300 000 

Sjuksköterska  1 dag/ varannan vecka (1300 kr/tillfälle, 20 
veckor)              26 000 

   
Lokaler      
Lokalkostnad   500 000 
      
Övriga kostnader     
Drift förbrukning   50 000 
Aktiviteter/tolk   300 000 
Utvecklingsmedel   50 000 
Summa   3 591 000 

 
 

Sammanställd budget År 2015 
(tertial 2-3) År 2016 År 2017 Totalt 

Personal 1 400 100 2 173 000 2 365 000  
Externa tjänster    240 000    562 000    326 000  
Lokaler    333 300    500 000    500 000  
Övriga kostnader    233 300    450 000    400 000     
Totalt 2 206 700 3 685 000 3 591 000  

 
 

Mall för ansökan, FINSAM i Malmö (2014-01-01)                 5 



   
 
 
 
Annat av vikt (t ex medel/insatser som anslås från andra parter): 
 

• Malmö stad/AGVF/JobbMalmö avsätter cirka 5 000 000 kr för att bedriva PTSD-
Center. 
 

• Sfi finansieras av Malmö stad AGVF till en kostnad av cirka 2 000 000 kr. 
 

• 40 behandlingsplatser på Röda Korset för deltagare på PTSD-Center till en kostnad av 
1 200 000 kr regleras genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Malmö 
stad AGVF och Röda Korset.   

 
4. Metoder för uppföljning och utvärdering 

 
En extern utvärdering som fokuserar på effekterna av insatserna för deltagare som slutat på 
PTSD-Center väntas vara färdigställd i december 2016. Resultaten bedöms vara värdefulla för 
att mäta effekterna av insatserna.   
 
Avslutsamtalet säkerställer att deltagaren får en sammanfattning av insatsens samtliga delar 
och en handlingsplan för fortsatt planering. Om deltagaren har behov av fortsatt 
försörjningsstöd delges socialsekreteraren sammanfattningen och handlingsplanen. 
 
Kvalitativa uppföljningar/utvärderingar görs genom deltagarråd med SFI-rektor och 
sektionschef  
 
Uppföljning av insatsmålen redovisas i SUS i enlighet med FINSAM:s riktlinjer. 
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Underskrift av ansvariga 
 
 
Ort och datum:     
 
 
 
--------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------  
Namnteckning     Namnförtydligande och organisation  
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