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Bakgrund 
Under ett antal år har staten upprättat överenskommelser med Sveriges 

kommuner och landsting inom ett antal prioriterade områden. De 

överenskommelser som framförallt har påverkan på landstingets arbete finns 

samlade i nedanstående nio överenskommelser. I huvudsak bygger 

överenskommelserna på ett antal grundkrav och prestationskrav/villkor och 

innehåller ersättningar i olika former.  

 

Nationella överenskommelser för 2016 finns inom nedanstående områden:   

 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 

 Förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar mm 

 Kortare väntetider i cancervården  

 En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 

 Män och jämställdhet 

 En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess   

 Försäkringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU 

 Internetbaserad stöd och behandling  

 Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården 

(Professionsmiljarden) 

Landstingets hantering av nationella överenskommelser innehåller dessutom 

information angående:  

 Extra medel för asyl- och flyktingfrågor 

 Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 

 

Landstingsstyrelsen har i sin plan angett att landstingsdirektören ska beakta de 

statliga överenskommelserna med fasta och prestationsbaserade ersättningar i 

tillämpliga delar. 

Ledningen har diskuterat hur eventuella ersättningar/incitament från 

överenskommelserna ska hanteras. Under tidigare år har olika principer gällt för 

överenskommelserna intern i landstinget. Vissa har haft incitamentsersättning 

baserat på resultat, vissa har ersatt aktiviteter och personal och vissa har 

finansierat verksamhet. Från 2015 har divisionerna erhållit en större andel av 

landstingets resultatersättning. Ersättningssystemet som beskrivs i dokumentet 

och sammanfattas i en matris bygger på att divisionerna framförallt får 

ersättning utifrån uppnått resultat. I vissa fall får divisionerna ersättning för 

utförd aktivitet/utredning och resurser för exempelvis rehab-koordinatorer 

fördelas som en intäkt till divisionerna och privata vårdgivare.  

Landstingsdirektörens stab ansvarar för det strategiska uppdraget med 

samordning och rapportering på landstingsnivå och gentemot nationella nivån. 

Divisionerna ansvarar för att se till att det operativa arbetet utförs utifrån 

uppställda krav i respektive överenskommelse.  
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Inriktning 
Utgångspunkten är att all verksamhet planerar, arbetar och följer upp sin 

verksamhet för att klara tillgänglighet, patientsäkerhet och en god vård. Om 

prestationsersättning ges ska den baseras på resultat.  

De behovsanalyser som finns ska tas hänsyn till i landstingets 

utvecklingsarbeten. 

Ett grundläggande villkor för att ersättning från de nationella 

överenskommelserna ska ges till divisionerna är att landstinget som helhet 

uppnår grundkrav och eventuella prestationskrav. 

I detta dokument beskrivs för varje överenskommelse:  

 Sammanfattning av nationell överenskommelse 

 Roller och ansvar 

 Incitamentsstruktur 

Dessutom innehåller dokumentet en sammanfattande matris som utgör en 

samlad bild av huvuddragen i överenskommelserna samt ekonomiska 

incitament.  
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Psykisk hälsa 

Bakgrund 
Psykiatri och psykisk hälsa har de senaste åren varit en av statens mest 

prioriterade frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet. Under åren 2012-2015 

har ca 700 mkr per år fördelats till kommuner och landsting genom 

överenskommelser med SKL. Staten och SKL är även för 2016 eniga om 

behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa och avsikten är att årets 

överenskommelse ska följas av nya 2017-2018. Målet är att befolkningen ska 

erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet. Staten vill öka 

tillgängligheten till vård och behandling, samt förebygga och motverka psykisk 

ohälsa. En central utgångspunkt är att förstärka kommuners och landstings 

kapacitet och möjligheter att göra analyser av behov och utmaningar, lokalt och 

regionalt, inom området psykisk hälsa.  

Länsstyrgruppen i Norrbotten har beslutat att arbetet ska genomföras och en 

samordnare kommer att tillsättas inom landstinget respektive kommunförbundet 

med uppdrag att hålla ihop och samordna arbetet.  

2016 omfattar överenskommelsen 780 mkr som utgör stimulansmedel till 

kommuner och landsting. Dessa ska användas av huvudmännen, enskilt eller i 

samverkan, för att påbörja ett långsiktigt hållbart arbete på området. Medlen 

omfattar tre olika delar: 

1 300 mkr fördelas till landstingen respektive 200 mkr till kommunerna för 

analysarbete och utformning av regionala och lokal handlingsplaner.  

2 150 mkr fördelas till landstingen för att stimulera till nya initiativ riktat till 

unga exempelvis självinläggningsprojekt eller första linjens psykiatri. 

3 130 mkr fördelas till kommuner och landstingen vilka avser exempelvis 

utökade öppettider, förstärkt kompetens, ökad tillgänglighet eller öppnande 

av nya ungdomsmottagningar. 

Som stöd för arbetet hänvisas till: 

 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa – Överenskommelse 

mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016  

Prestationskrav/villkor 
En gemensam handlingsplan som ska innefatta tre delarna, inlämnas senast den 

31 oktober 2016.   

 Gemensam behovsanalys utifrån tillgängliga nationella och lokala data samt 

utifrån professionsföreträdares, brukares, patienters och anhörigas 

erfarenheter. Analysen ska innefatta befolkningens behov, beskrivning av 

pågående insatser och en uppskattning av de planerade insatsernas resultat 

utifrån prioriterade fokusområden. 

 Planerade aktiviteter och insatser med mål på kort (1 år) och lång (5 år) sikt.  

 Mätbara indikatorer för uppföljning. 

 Översiktlig beräkning av kostnader och fördelning av medel.    

Enligt beslut av länsstyrgruppen ska medlen för ungdomsmottagningar 

rekvireras av Kommunförbundet Norrbotten och fördelas av länsstyrgruppen.  
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Fem fokusområden 2016-2020 

Fem gemensamma utvecklingsområden har identifierats baserat på regeringens 

översyn av behov och utmaningar inom området psykisk hälsa. Behovsanalysen 

ska omfatta alla åldersgrupper för vilka mål och aktiviteter prioriteras som kan 

omfatta ett eller flera fokusområden:  

1 Förebyggande och främjande arbete  
Uppmärksamma riskgrupper, erbjuda kunskapsbaserade insatser, ökad 

kunskap om hälsofrämjande faktorer, suicidprevention, delaktighet 

2 Tillgängliga tidiga insatser  
Rätt insats i rätt tid, motverka sjukskrivning, självinläggning, förstärkt 

öppenvårdsstöd, samordnade insatser.  

3 Enskildas delaktighet och rättigheter 
Samordnad individuell plan. Tvångsvård och tvångsåtgärder.  

4 Utsatta grupper 
Tillgång till jämlik, tillgänglig, god och säker vård och omsorg i enlighet 

med bästa tillgängliga kunskap.  

5 Ledning, styrning och organisation 
Samarbete med patient-, brukar och anhörigrörelsen. Samverkan för 

resurseffektiva insatser. Förmåga att leda i förändring. 

Roller och ansvar  

Hälso- och sjukvårdsenheten  

 Bereda nationell överenskommelse och ta fram beslutsunderlag för 

landstingets hantering inom området.  

 Säkerställa utarbetande av behovsanalys utifrån de fem fokusområdena. 

 Sammanställning av resultat landstingsövergripande och nationellt.  

 Samverkan internt och externt.  

 Rapportera till länsstyrgrupp och operativ ledning. 

 Deltagande i nätverk och nationell kontaktperson. 

Samordnare division Närsjukvård 
I samarbete med samordnare på Kommunförbundet Norrbotten:   

 Initiera, planera och samordna behovsanalys.  

 Utifrån analysarbetet utarbeta handlingsplan samt ekonomisk redovisning. 

 Samarbete med brukarorganisationer, framförallt NSPH, samt 

Kommunförbundet Norrbotten. 

 Rapporterar till länsstyrgrupp och operativ ledning. 

Inom landstinget ansvara för:  

 Samordna landstingets arbete inom psykisk hälsa. 

 Landstingsgemensamt nätverk.  

 Uppdatering av webbinformation i samarbete med 

Kommunikationsavdelningen. 
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Divisionerna 

 Delta i utarbetandet av gemensam behovsanalys, identifiera prioriterade 

insatser, kort- och långsiktiga mål och mätbara indikatorer på regional, lokal 

och verksamhetsnivå. Lokala handlingsplaner för 2015 kan utgöra 

utgångspunkt för arbetet  

 Planera och genomföra aktiviteter. 

 Delta i samarbete med kommuner och brukarorganisationer. 

Uppföljning/redovisning 
Senast den 31 oktober ska landstinget och Kommunförbundet gemensamt lämna 

en redogörelse för analys, handlingsplan, mål och mätbara indikatorer samt 

redovisa hur 2016 års medel används och en översiktlig beräkning av kostnader 

för 2017. SKL tillhandahåller en inmatningsfunktion där kommuner och 

landsting lämnar sina redovisningar. En redovisning lämnas till regeringen 

senast 31 januari 2017.  

Preliminära medel utbetalas till kommuner och landsting under första kvartalet 

2016. Om en redovisning enligt ovan inte inrapporteras senast 31 oktober 2016 

ska medlen återbetalas.  

Incitamentsstruktur  
Möjligt utfall 2016 för NLL. 

Aktiviteter - Landstinget Mkr 

Utarbeta analys och handlingsplaner lokalt och regionalt 7,6  

Stimulera nya initiativ för att nå unga, t ex självinläggnings-projekt och första linjens psykiatri 3,8 

Aktiviteter-Landsting och kommuner  

Stärka ungdomsmottagningar. Länsstyrgrupp fördelar medlen*  3,3 

Totalt (*3,3 Mkr är gemensamma med kommunerna) 14,7 

 

Utbetalning 
Av landstingets erhållna medel 2016 i omfattningen 11,4 mkr (exkl 

gemensamma medel för ungdomsmottagningar till landstinget och 

Kommunförbundet Norrbotten) fördelas 80 procent, dvs 9,1 mkr enligt nedan:  

 Folkhälsocentrum erhåller 1,0 mkr för utökning av SAM-projektet med 

ytterligare två kommuner. 

 Division Närsjukvård erhåller 0,4 mkr för samordnare. 

 BUP erhåller 0,8 mkr för rekryteringsinsats psykiater, utbildning i KBT för 

vårdavdelningen samt utökat AT-block för två personer.   

 Landstingsgemensamt erhåller 6,9 mkr för analys och handlingsplan samt 

utvecklingsinsatser som fördels vidare efter gjord handlingsplan. 

Enligt beslut av länsstyrgruppen rekvirerar Kommunförbundet Norrbotten 3,3 

mkr till ungdomsmottagningar. Fördelning av dessa medel sker efter beslut i 

länsstyrgruppen.  

Psykisk ohälsa 2015 års överenskommelse 
Enligt beslut i landstingets nationella överenskommelser 2015 skulle erhållna 

prestationsmedel avseende 2015 fördelas till divisionerna 2016. 
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Landstinget erhöll inga medel för tillgänglighet till BUP, varför inga medel 

fördelas. 

Landstinget erhöll 2,6 mkr för kvalitetsregister och hälsofrämjande insatser. Av 

dessa fördelas till division Närsjukvård 2,13 mkr. 

Landstinget erhöll 1,282 mkr för minskat behov av tvångsåtgärder. Av dessa 

fördelas till division Närsjukvård 1,03 mkr. 

Psykisk ohälsa äldre överenskommelser 
Kvarvarande prestationsmedel från 2014 och tidigare 6,6 mkr fördelas till 

divisionerna enligt nedan: 

 Division Länssjukvård, BUP 3,722 mkr. 

 Division Närsjukvård, MHVB-psykologer 2,907 mkr. 
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Insatser för att förbättra 
vården för personer med 
kroniska sjukdomar m m  

Bakgrund 
Nästan hälften av Sveriges befolkning har minst en kronisk sjukdom och ca 80-

85 procent av vårdens kostnader kan knytas till dessa patientgrupper. Staten och 

SKL har ingått en överenskommelse för 2014-2017 i syfte att utifrån lokala och 

regionala förutsättningar utveckla strukturer för kunskapsstyrning. För 2016 

avsätts 108,45 mkr varav 48 mkr fördelas till landstingen.  

Som stöd för arbetet hänvisas till: 

 Överenskommelse: Insatser för att förbättra vården för personer med 

kroniska sjukdomar - Sveriges Kommuner och Landsting 2016  

Prestationskrav/villkor 
En handlingsplan lämnas till SKL senast 31 mars 2016. Planen ska omfatta:  

 Målet med insatsen 

 Beskrivning av upplägg och koppling till de fem nationella insatsområdena 

 Budget  

Insatsområden 2016 
Insatserna ska bidra till en utvecklad struktur för kunskapsstyrning och planeras 

i ett långsiktigt perspektiv även om överenskommelsen är ettårig.  

1. Effektivare kunskapsspridning via programråd 

2. Utveckla former för att långsiktigt samordna landstingens kunskapsstöd 

3. Främja uppföljning inom primärvården 

4. Främja ledarskap som leder till förbättrade patientresultat 

5. Främja nya patientcentrerade arbetssätt inom primärvården 

Roller och ansvar  

Hälso- och sjukvårdsenheten  

 Bereda nationell överenskommelse och ta fram beslutsunderlag för 

landstingets hantering inom området.  

 Sammanställning av resultat landstingsövergripande och nationellt.  

 Samverkan internt och externt.  

 Deltagande i nätverk och nationell kontaktperson. 

Divisionerna 

 Division Närsjukvård tillsammans med division Länsteknik upprättar en 

handlingsplan med aktiviteter och mål som är kopplade till de i 

överenskommelsen angivna utvecklingsområdena. 
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 Genomföra planerade insatser för att utveckla primärvården utifrån upprättad 

handlingsplan. 

Uppföljning/redovisning 
Redovisningen av genomförda och påbörjade insatser senast den 31mars 2016. 

Återrapportering senast 15 februari 2017. 

Incitamentsstruktur  
Möjligt utfall 2016 för landstinget är 1, 248 mkr. Reserverade med för Flippen 

från 2015 utgör 0,4 mkr.  

Medlen rekvireras från SKL senast 30 april 2016.  

Utbetalning 

 Hälso- och sjukvårdsenheten erhåller 0,3 mkr som avser införande av 

behandlingsriktlinjer enligt modell från Västernorrland. Medicinsk redaktör 

tillsätts.  

 Division Länsteknik erhåller 1,0 mkr som avser utveckling av IT-stöd för 

nationell rapportering av primärvårdsindikatorer.  

 Division Närsjukvård erhåller 0,348 mkr som avser spridning av 

patientcentrat arbetssätt utifrån projektet Flippen och utökat deltagande med 

fler hälsocentraler i Flippen på SKL.  
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Kortare väntetider i 
cancervården  

Bakgrund 
Regeringen avsätter 500 mkr per år 2015-2018 för att skapa en mer jämlik och 

tillgänglig cancervård med fokus på att korta väntetiderna och minska regionala 

skillnader. Överenskommelsen för 2016 omfattar totalt 444 mkr och avser all 

offentligt finansierad vård. I första hand ska vårdförloppet förkortas mellan att 

misstanke om cancer föreligger till behandlingsstart. 

Den viktigaste åtgärden är införande av nationellt system för standardiserade 

vårdförlopp (SVF) som beskriver utredningar och första behandlingar för 

respektive cancerdiagnos samt maximala tidsgränser vid olika åtgärder. 2015 

infördes standardiserade vårdförlopp för fem pilotdiagnoser och ytterligare 13 

vårdförlopp införs under 2016. 

Som stöd för arbetet hänvisas till: 

 Kortare väntetider i cancervården – Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting 2016. 

 Grundkrav – medel till landstingen 
406 mkr fördelas till de landsting som klarar två grundkrav:   

 203 mkr fördelas till de landsting som tillsammans med RCC tar fram en 

handlingsplan för det fortsatta arbetet med standardiserade vårdförlopp som 

implementerades 2015 samt införandet av 13 nya standardiserade 

vårdförlopp under 2016. RCC lämnar landstingens handlingsplaner till 

socialdepartementet senast 15 mars 2016.  

 203 mkr fördelas till de landsting som infört de 13 nya standardiserade 

vårdförloppen senats 1 november, 2016. 

 
Vårdförlopp som infördes 2015:  Vårdförlopp för införande under 2016 

Akut Myeloisk Leukemi (AML) Bröstcancer 

Huvud- halscancer Lungcancer 

Matstrupe- och magsäckscancer Cancer utan känd primärtumör 

Prostatcancer Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på 
cancer 

Cancer i urinvägar och urinblåsa Cancer i bukspottkörtel och periampullärt 

 Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång 

 Maligna lymfom 

 Myelom 

 Levercancer 

 Hjärntumör 

 Tjock- och ändtarmscancer 

 Äggstockscancer 

 Malignt melanom  (planeras vara fastställd 
under våren) 
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Medel till RCC och RCC i samverkan 
Till RCC fördelas direkt från SKL: 

 2 mkr för stödjande, stimulerande och sammanhållande arbete vid införandet 

av standardiserade vårdförlopp.  

 1 mkr för stöd till utveckling av multidisciplinära konferenser. 

Roller och ansvar 

Styrgrupp för lokalt cancercentrum 

 Ansvarig för genomförandet.  

 Ansvarar för utarbetandet av landstingets handlingsplan och redovisning 

över landstingen arbetat med standardiserade vårdförlopp över 

landstingsgränser samt hur den PREM enkät som tagits fram av SKL och 

RCC, utifrån nationell patientenkät, har används under 2016.   RCC 

samordnar arbetet. . Kravet gäller för implementerade vårdförlopp 2015 men 

även vårdförlopp som införs 2016 kan utvärderas.  

Divisionerna 

 Division Länsteknik utser projektledare från projektkontoret som ansvarar 

för budget förutom medel för kökortning, uppstart cancerrehabilitering, 

palliativ vård och ALK-verksamhet.  

 Övriga divisioner arbetar enligt handlingsplan.  

Uppföljning/redovisning 
Redovisningarna lämnas till socialdepartementet senast den 1 november 2016. 

Incitamentsstruktur  
Stimulansmedel utbetalas i början av april och i slutet av november 2016. 

Landstinget erhåller 10,6  mkr varav 8,5 mkr (80 %) fördelas till projektet. För 

2017 har staten för avsikt att avsätt ytterligare medel för landstingens 

merkostnader vid införande av standardiserade vårdförlopp.   

Utbetalning  
Medel fördelas till projektet för 2016 enligt nedan:  

 Division Länsteknik erhåller 0, 549 mkr. Avser projektledare, 

processkostnader, kommunikationsinsatser, kompetensutveckling 

koordinatorer, sekreterare, IT, patientmedverkan.  

 Division Länssjukvård erhåller 5, 330 mkr. Avser kökortning BFM, 

koloscopi, urologi  

 Division Närsjukvård erhåller 2, 570 mkr. Avser ALK-verksamhet, cancer-

rehabilitering, palliativ vård  

 Centralt erhåller 0,045 mkr. Avser oförutsedda kostnader.  

 

Medel från 2015 är överförda enligt nedan: 

Division Länssjukvård = 3, 140 834 mkr. Avser kökortning BFM, koloskopi, 

Urologi 
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Division Närsjukvård = 0, 760 mkr. Avser cancerrehabilitering och palliativ 

vård. 
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En förbättrad 
förlossningsvård och 
insatser för kvinnors hälsa  

Bakgrund  
En vanligt förekommande skada hos den födande kvinnan är bristningar i 

bäckenbotten. Det finns tydliga skillnader i förlossningsvården mellan olika 

landsting och sjukhus. Ur jämlikhets och patientsäkerhetsperspektiv är det 

angeläget att minimera dessa skador. Av samma skäl föreslår regeringen 

kostnadsfria preventivmedel inom läkemedelsförmånerna till unga under 21 år 

samt ökad tillgänglighet till medicinska aborter. För flera vanliga 

kvinnosjukdomar och symtom saknas tillräcklig kunskap och kunskapsstöd till 

hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att undersöka behovet 

av att utveckla nationella riktlinjer eller andra former av kunskapsstöd för flera 

kroniska sjukdomar samt att utveckla kunskapsen om bemötandefrågor. 

Primärvårdens insatser som främjar kvinnors hälsa särskilt i socioekonomiska 

utsatta områden ska stärkas, bland annat avseende bemötande, varför en 

satsning genomförs för att främja innovativa metoder. Totalt avsätts 575mkr. 

Som stöd för arbetet hänvisas till: 

 En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa - 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och landsting 2015 

och 2016.  

Prestationskrav/villkor  
För att ta del av medlen inom överenskommelsen ska landstingen redovisa: 

 Genomförda insatser, uppnådda eller förväntade resultat inom 

förlossningsvården och övrig hälso- och sjukvård. 

 Bedömt kompetensbehov på 1-5 års sikt inom förlossningsvården och övrig 

hälso- och sjukvård avseende kvinnors hälsa samt en kartläggning och 

bedömning av insatser utöver kompetensutveckling. 

1. Inriktningen på insatserna som rör förlossningsvården och kvinnors 
hälsa 

Landstinget ska i första hand stärka förlossningsvården och eftervården för 

förlösta kvinnor, i andra hand får medlen användas till insatser inom hälso- och 

sjukvården under förutsättning att de leder till att stärka kvinnors hälsa.   

Landstingen ska inom ramen för överenskommelsen i första hand stärka 

kompetensförsörjningen. Insatser ska skapa bättre förutsättningar för en ökad 

kvalité och patientsäkerhet som en bättre arbetsmiljö. 

2. Inriktningen på primärvårdsinsatser som rör kvinnors hälsa 

Avser i första hand insatser för att öka primärvårdens kunskaper om vanliga 

sjukdomar bland kvinnor och till insatser som förbättrar behandlingen av 

kvinnors sjukdomar. Metoder för att nå patientgrupper i socioekonomiska 

utsatta områden, särskilt kvinnor, inom både mödravårdscentraler samt övrig 

primärvård ska beaktas. Det kan gälla uppsökande verksamhet och alternativa 
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organisatoriska modeller i områden där befolkningen talar andra språk än 

svenska.  

Roller och ansvar 

Hälso- och sjukvårdsenheten  

 Bereda nationell överenskommelse och ta fram beslutsunderlag för 

landstingets hantering inom området.  

 Sammanställning av resultat landstingsövergripande och nationellt.  

 Samverkan internt och externt.  

 Deltagande i nätverk och nationell kontaktperson. 

Divisionerna 

 Division Länssjukvård/obstetrik-gynekologi initierar, planerar och 

samordnar projektidéer tillsammans med division Närsjukvård/primärvård.  

 Division Länssjukvård/obstetrik-gynekologi och division 

Närsjukvård/primärvård utarbetar och implementerar gemensam 

handlingsplan som innefattar: behovsanalys, aktiviteter, resultat inom 

förlossningsvården och övrig hälso- och sjukvård. Planen ska även innehålla 

kompetensbehov inom förlossningsvården och övrig hälso- och sjukvård på 

1-5 års sikt samt en kartläggning över andra identifierade insatser.  

Uppföljning/redovisning  
Redovisningen av genomförda och påbörjade insatser inlämnas till SKL senast 

den 1 juni 2016.  

Incitamentsstruktur  
Landstinget har erhållit 5,1 mkr avseende 2015 samt kommer att få ytterligare 

12,8 mkr avseende 2016 för området. 

Divisionerna erhåller 80 procent av landstingets tilldelade medel enligt nedan. 

Division Länssjukvård erhåller 9,532 mkr som avser insatser under 2015 och 

2016.   

Division Närsjukvård erhåller 4,810 mkr som avser insatser under 2016  

Aktiviteter SV tkr PV tkr 

Förlossningsvård, kvalitetssäkring: Utveckling av Partus förlossningsjournal och 
överföring till graviditetsregistret, MVC-journal, bilirubinkurva, utbildning 
systemadministratör PV  

630 
 

125 

Förlossningsvård: Utbildning i Obstetrik, akut obstetrik samt utbildningsmaterial för 
övning av akut omhändertagande vid förlossning. Utbildning av 2 CEPS-instruktör, 
ALSO utbildning för bm 

580  

Förlossningsvård bemanning: Utbildningsbidrag till barnmorska, utbildning att möta 
socioekonomiska utsatta kvinnor. Rekrytering bm+läk, svenskautbildning 1 grekisk 
specialistläkare. 1 grekisk barnmorska, överanställning av nyutbildade för 
pensionsavgångar, mentorsprogram 

2 470 1 385 

Jämlikvård under graviditet och förlossning:S creening psykosocial riskbedömning., 
videoutrustning till Gve, utbildning Norea bm, utbildning psykiatriker/KBT terapeut 
förlossningsrädsla, generell utbildning i basalhandläggning förlossningsrädsla, start 
av föräldragrupper för förlossningsrädsla 

625 
 

100 

Jämlikvård: under grav o förlossning: Utbildningspaket MVC - möta kvinnor från 300 350 
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Aktiviteter SV tkr PV tkr 

socioekonomiskt utsatta miljöer, utarbeta info-paket om MVC, förlossning på olika 
språk samt infopaket BB, amning på olika språk. 

Mödrahälsovård: Förstärkta/utökade MVC-utbildningsdagar 
 

100 200 

Förlossningsvård, bäckenbottenskador: Utbildning läkare och barnmorskor. 
Implementering GynOp bristningsregistret. 

180  

Amning: Amningsutbildning, forts implementering av amningsstrategin 300 200 

Endometrios: Uppstart endometriosteam, utbildning intern+extern resurs. Utbildning 
barnmorska och läkare primärvård 

500 100 

GCK, kvalitetssäkring: Ökat deltagande, anpassning VAS för deltagande Cytburken 
Informationskampanj, uppsökande verksamhet 

500 200 

Jämlik vård – fosterdiagnostik: Utbildning, certifiering KUB 3 barnmorskor, 3 läkare. 
Utbildning MVC -information KUB. Framtagande organisation KUB. Programvara. 
Utbildning ytterligare 2 ulj-barnmorskor. 

 
1 850 

 

Reproduktiv hälsa – preventivmedel: Satsning Ungdomsmott mindre orter 
Reproduktiv hälsa sexologi: Utbilda MVC-psykolog/-er sexologi m fl. Organisation ny 
länsfunktion vulvasmärta/sexologi 
Reproduktiv hälsa, abortvård: Certifiera ytterligare barnmorska i vaginalt ultraljud  
HBTQ-certifiering /utb MVC bm +distriktsläkare(succession) 
 

350 1 150 

Övriga utbildningsinsatser inom området: Övriga utbildningsinsatser, interna och 
externa, studiebesök, litteratur, utbildningsmaterial   

400 350 

Lön- och vikariekostnader, utöver ovanstående: Täcka upp vid utbildning, 
projektarbete mm utöver ovanstående. 

547 450 

Administrativa kostnader: Sekreterar- och chefstid, administrativt stöd 200 200 

Totalt  9 532 4 810 
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Män och jämställdhet  

Bakgrund 
Staten och SKL har för 2016 ingått en överenskommelse i syfte att stärka 

jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor. 

Satsningen ska öka medvetenheten om mäns och pojkars roll, ansvar och 

perspektiv i jämställdhetsarbetet. Kommuner, landsting och regioner ska få 

inspiration till särskilda insatser för att påverka destruktiva och begränsande 

normer kring maskulinitet.  

Totalt avsätts 10,75 mkr, varav 750 000 avser inventering/kartläggning av 

jämställdhetsarbetet under 2006-2015. Resterande medel används bland annat 

för spridning av kunskap och metoder för att stärka jämställdhetsarbetets 

inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor, samt för att stärka ett 

maskulinitetsperspektiv i redan pågående utvecklingsarbeten. 

Fokusområden 
Fem områden är identifierade:  

 Ökad medvetenhet om maskulinitetsnormer och deras betydelse för 

utvecklingen mot jämställdhet bland anställda i kommuner, landsting och 

regioner.  

 Män och pojkar i kvinnodominerade utbildningar och yrken.  

 Mäns och pojkars ansvar för obetalt hem- och omsorgsarbete. 

 Ökad medvetenhet och omsorg bland män och pojkar om egen och andras 

hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.  

 Mäns och pojkars delaktighet i organiserat jämställdhetsarbete, inklusive 

våldsförebyggande arbete. 

Uppföljning/redovisning  
Avsatta medel för 2016 kan rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 

december 2016. Medel kan sökas för aktiviteter med fokus på män, pojkar och 

maskulinitetsnormer inom befintliga verksamheter samt för kunskapsspridning. 

Ej nyttjade medel ska återbetalas senast 31 mars 2017. 

Landstinget har ansökt om 0,5 mkr för arbete inom detta område. 

 

Landstingets ansökan ej beviljad.  

  



6 MAJ 2016 

19 
 

En kvalitetssäker och 
effektiv sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess  

Bakgrund  
För 2016 ingår staten och SKL en ettårig överenskommelse där tidigare 

sjukskrivningsmiljarden slås ihop med rehabiliteringsgarantin till en ny 

gemensam överenskommelse för 2016. Totalt avsätts 1,5 miljarder kronor varav 

500 mkr avser stimulansmedel för behandlingar och rehabiliteringsinsatser 

inom villkor 4.  

Syftet med årets överenskommelse är i första hand att stimulera 

kvalitetshöjande insatser inom hälso- och sjukvården för att sjukskrivning ska 

bli en del av vård och behandling. Det handlar bl.a. om att utveckla samarbetet 

med andra berörda aktörer i syfte att förebygga eller förkorta sjukskrivning samt 

främja återgång i arbete.  

Som stöd för arbetets hänvisas till: 

 En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 

2016.  

Prestationskrav/villkor  
Prestationskraven omfattar en villkorad del som innebär att hälso- och 

sjukvården åtar sig att genomföra vissa åtgärder inom fem områden för att 

bidrag ska utbetalas.  

1. En jämställd sjukskrivningsprocess  

30 mkr fördelas till de landsting som klarat samtliga krav under villkoret. I årets 

överenskommelse har jämställdhetsaspekten integrerats i de olika områdena.  I 

landstingets handlingsplan En Jämställd sjukskrivningsprocess, 2015 visas på 

fortsatta aktiviteter för att långsiktigt utveckla och förbättra 

sjukskrivningsprocessen under 2016. 

2. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin  

150 mkr fördelas till de landsting som klarat samtliga krav under villkoret. 

Landstinget ansvar för att det finns system och ledningsstrukturer för 

kompetensutveckling och kvalitetsuppföljning av sjukskrivningsprocessen. I 

landstingets handlingsplan Kompetenssatsning inom försäkringsmedicin, 2015 

visas på fortsatta aktiviteter för att långsiktigt utveckla och förbättra 

sjukskrivningsprocessen under 2016. 

3. Funktion för koordinering  

360 mkr fördelas till de landsting som klarat samtliga krav under villkoret. För 

att landstinget ska klara kravet på utökad nivå för 2016 krävs att 

verksamheterna vidmakthåller och utvecklar nuvarande funktion för 

koordinering.  Se uppdragsbeskrivning för koordinatorsfunktionen 2016.   
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4. Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta  

500 mkr fördelas till de landsting som levererar evidensbaserade medicinska 

rehabiliteringsinsatser, i enlighet med nationella riktlinjer och bästa tillgängliga 

kunskap, av somatisk och psykologisk karaktär till personer i åldrarna 16 – 67 

år.  

50 mkr fördelas till de landsting som tar tidigt kontakt med arbetsgivare eller 

Arbetsförmedling.  

5. Utökat elektroniskt informationsutbyte  

100 mkr fördelas till de landsting som klarat samtliga krav under villkoret i 

syfte att vidareutveckla funktionaliteten för överföring av information och 

effektivisering av kommunikation mellan hälso- och sjukvård och 

försäkringskassan. För att få ta del av stimulansmedel för 2016 har landstinget i 

december 2015 lämnat två införandeplaner med tidplan. Senast den 1 december 

2016 ska landstingen ha tillgång till det försäkringsmedicinska beslutsstödet i 

sina system. 

Roller och ansvar 

Hälso- och sjukvårdsenheten 

 Bereda nationell överenskommelse och ta fram beslutsunderlag för 

landstinget hantering inom området.  

 Sammanställning av resultat landstingsövergripande och nationellt.  

 Stödja divisionerna i deras arbete  

 Samverkan internt och externt.  

 Deltagande i nätverk och nationell kontaktperson.  

Hälso- och sjukvårdsdivisionerna 

 Utse samordningsansvarig inom divisionerna.  

 Vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att landstinget uppfyller målen 

i villkoren.  

 Implementering av beslutade handlingsplaner (villkor 1-5).  

 Uppföljning på divisions- och verksamhetsnivå. Avrapportera till HSE.  

 Samverkan intern och externt.  

 Stödja koordinatorerna i deras roll enligt uppdragsbeskrivning 2016. 

 Ansvara för gemensamma koordinatorsträffar och lokala träffar med 

försäkringskassan.  

 Utveckla samverkan med arbetsförmedling för komplexa kundkategorier 

med särskilda behov.   

 Ansvara för utbildningsinsatser och informationsaktiviteter internt.  

Division Länsteknik 

 Utse samordningsansvarig inom divisionen.  

 Vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att landstinget uppfyller målen 

i villkor 5, Utökat elektroniskt informationsutbyte.  

 Samverkan intern och externt. Avrapportering till HSE. 
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 Ansvara för och delta i utbildningsinsatser och informationsaktiviteter 

internt.  

Utbildningsenheten, landstingsdirektörens stab  

 Försäkringsmedicinsk utbildning som erbjuds till AT- och ST-läkare ska 

integreras i ordinarie utbildningsplanering.   

Uppföljning/redovisning 
För villkor 1-3 ska landstinget återrapportera till försäkringskassan senast den 

3oktober 2016. Den villkorade åtgärdsinriktade delen fördelas mellan 

landstingen i relation till befolkningsandel. Utbetalning av medel sker senast 27 

januari, 2016. 

För villkor 4 betalar Försäkringskassan, vid ett tillfälle, landstingens andel av 

500 miljoner kronor, senast den 1 februari 2016. Landstingen redovisar 

underlag om antalet genomförda behandlingar till Försäkringskassan vid tre 

tillfällen under 2016.  

Landstinget får ta del av ytterligare 50 mkr (3 000 kr/patient) för tidig kontakt 

med arbetsgivare, företagshälsovård eller Arbetsförmedling. Medel som inte är 

förbrukade senast den 31 mars 2017 fördelas till de landsting som har tagit fler 

kontakter än vad de får ersättning för utifrån sin befolkningsandel. Utbetalning 

av landstingens andel av 50 mkr sker vid ett tillfälle efter det att samtliga 

redovisningar har inkommit och senast 28 april, 2017. 

 För villkor 5 finns en särskild tidplan för planerade händelser och leveranser. 

Formaliserade införandeplaner för 2016 har lämnats till Försäkringskassan, 

december 2015.   

Samordningsansvarig inom division Närsjukvård rapporterar genomförda 

medicinska rehabiliteringsinsatser till försäkringskassan vid tre tillfällen; 29 

april och 29 augusti 2016 samt senast den 31 mars 2017.  

Av redovisningen ska framgå vilka behandlingar som genomförts, inom vilken 

tid, vem som genomfört dessa samt om kontakt tagits med 

arbetsgivare/Arbetsförmedling.  

Försäkringskassan svarar för uppföljning, bedömning, beräkning och 

utbetalning av bidragen. 

Incitamentsstruktur  
Inen incitamentsersättning ges för sjukskrivningsmiljarden. Däremot finansieras 

ett antal områden som förväntas skapa goda förutsättningar för en 

välfungerande sjukskrivningsprocess i landstinget enligt nedan: 

 Försäkringsmedicin: Från de beräknade medlen avsätts medel centralt för 

köp av försäkringsmedicinsk kompetens och utveckla MR-rollen i 

primärvård med 0,2 mkr. 

 AT- och ST-läkarutbildning i försäkringsmedicin: Från de beräknade medlen 

avsätts 0,2 mkr centralt för kostnader i samband med AT- och ST-

läkarutbildning.  

 Rehabkoordinatorer: Hälso- och sjukvårdsdivisionerna erhåller medel för 

rehab koordinatorer med en schablon motsvarande 20 procents lön enligt 

fastställt uppdrag (bifogas).  
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 Utökat elektroniskt informationsutbyte: Centralt avsätts 2,032 mkr för 

genomförande av uppdrag under villkor 5 (ej 2016)  

Utbetalning 

Koordinatorer 

Verksamheterna erhåller medel för koordinatorer som en intäkt och fördelar 

själva till respektive enhet, medlen till Närsjukvården fördelas med 1/12 per 

månad. De privata hälsocentralerna fakturerar landstinget.  Om någon enhet inte 

fullföljer sitt uppdrag ska medlen återbetalas.  

Beräkning per hälsocentral: 
 

 

20 % lön för distriktssköterska/sjukgymnast 

Ersättning 20 % inkl arbetsgivaravgifter 107,0 
 

  
Förslag 

Närsjukvårdsområde Luleå-Boden 12 1 283,6 

Närsjukvårdsområde Piteå 7 748,8 

Närsjukvårdområde Kalix 5 534,8 

Närsjukvårdsområde Gällivare 3 320,9 

Närsjukvårdsområde Kiruna 1 107,0 

Summa div Närsjukvård - primärvård 28 2 995,1 

   Vårdcentralen Norra hamn 1 107,0 

Cederkliniken 1 107,0 

Adviva 1 107,0 

Norrskenet 1 107,0 

Summa privata 4 427,9 

Totalt primärvård 32 3 422,9 

   Summa Närsjukvård  - Psykiatri * 8 641,8 

Totalt 40 4 064,7 

* 9 månader fr 1 april 
  Division Närsjukvård erhåller 3,63 mkr, privata hälsocentraler erhåller 0,43 

mkr.  

Rehabilitering 

Divisionerna får ersättningen efter det att Försäkringskassan godkänt 

redovisningen. 

Divisionerna och privata vårdgivare ersätts per behandling med samma belopp 

som 2015: 

 20 000 kr/behandling, MMR nivå 1. 

 20 000 kr/behandling, MMR nivå 2. 

 5 000 kr/genomförd KBT/IPT.  

Tidig kontakt med arbetsgivare/företagshälsovård eller Arbetsförmedling ska 

säkerställas.  

Divisionerna ersätts med 2 500 kr per tidig kontakt. 

En långsiktig kompetensförsörjning av KBT terapeuter och handledare, inom 

primärvård och vuxenpsykiatrin ska säkerställas. Division Närsjukvård ersätts 

för följande utbildningsinsatser: 
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 KBT, steg 1. Utbildning av 24 nya terapeuter inom primärvård och 

vuxenpsykiatrin = 2,3 mkr   

 KBT, steg 2. Utbildning av 2 personer för handledaruppdrag inom 

primärvården = 0,3 mkr   

  



6 MAJ 2016 

24 
 

Försäkringsmedicinska 
utredningar i form av TMU 
och SLU  

Bakgrund 
För en rättssäker prövning av sjukpenningärenden behöver försäkringskassan i 

vissa fall fördjupade medicinska utredningar som grund för bedömning av den 

försäkrades arbetsförmåga. För överenskommelsen år 2016 är avsatt 167 mkr.  

Som stöd för arbetets hänvisas till: 

 Försäkringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU, 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 

2016.  

Prestationskrav/villkor 
Om landstingen genomför SLU och TMU i enlighet med försäkringskassans 

krav och inom föreskriven tid, utgår ersättning med 28 000 kr/TMU och 14 500 

kr/SLU. Ersättning för tolk utgår för SLU med 6 000 kr per utredning. 

För att tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar krävs att landstingen 

avsätter resurser för central administration. Ersättning utges med 625 000 

kronor per landsting för perioden den 1 januari-31 oktober.  

Försäkringskassan disponerar medel för grundutbildning av personal som 

arbetar med SLU, TMU.  Landstingen kan ansöka om ersättning för 

utbildningskostnader med 19-20 000 kr per utbildningstillfälle för 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter och psykologer och med 58 000 kr för läkare.  

Roller och ansvar   

Hälso- och sjukvårdsenheten  

 Bereda nationell överenskommelse och ta fram beslutsunderlag för 

landstingets hantering inom området.  

 Sammanställning av resultat, landstingsövergripande och nationellt.  

 Samverkan internt och externt.  

 Deltagande i nätverk och nationell kontaktperson.  

 Säkerställa registrering av utförda utredningar som möjliggör uppföljning i 

befintliga system.   

Divisionerna 

 Utse samordningsansvarig inom divisionerna.  

 Vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att landstinget levererar 

fördjupade medicinska utredningar enligt gällande överenskommelse med 

försäkringskassan i Norrbottens län.   

 Redovisning av TMU och SLU till försäkringskassan i enlighet med 

redovisningskrav.  
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 Samverkan internt och externt.  

Uppföljning/redovisning 
Försäkringskassan svarar för uppföljning, beräkning och utbetalning av 

ersättning till landstingen. Ersättningen utbetalas vid fyra tillfällen. 

Utbetalningsdatum: 27 maj, 9 september och 16 december 2016. Fjärde 

utbetalningen sker 17 februari 2016.   

Incitamentsstruktur  
Division Närsjukvård erhåller ersättning med motsvarande 92 procent av 

landstingets totala ersättning med 25 760 kr/TMU och 13 340 kr/SLU samt för 

central administration 0,625 mkr. 

Utbetalning 
Division Närsjukvård rapporterar antal genomförda utredningar kvartalsvis till 

försäkringskassan. Ersättningen redovisas till divisionen efter att landstinget fått 

medel per kvartal i form av intäkt.  
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Internetbaserad stöd och 
behandling 
Alla vårdgivare kan erbjuda internetbaserat stöd och behandling på ett säkert 

sätt som ett komplement till annan behandling. Ett nationellt arbete pågår kring 

utveckling, kvalitetssäkring och införande av behandlings- och stödprogram i 

landsting och regioner. 

En nationell plattform för internetbaserat stöd och behandling har utvecklats av 

1177 Vårdguiden. Finansiering av arbetet har skett via en överenskommelse 

mellan SKL. Plattformen ger vårdgivare möjlighet att erbjuda stöd och 

behandlingar till invånare på ett säkert sätt via webben som ett komplement till 

annan behandling. Exempel på behandlingar via nätet är behandling mot ångest 

och depression, smärta, tinnitus och screening vid alkohol och drogproblem. 

Incitamentsstruktur 
Landstinget har rekvirerat 0,477 mkr för förberedelser 2015-2016 inför 

anslutning till nationella plattformen för internetbaserad stöd och behandling. 

Division Närsjukvård ansvarar för samordning av arbetet och erhåller ersättning 

för uppdraget.    
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Professionsmiljarden 

Bakgrund 
På grund av framtidens utmaningar som den digitala utvecklingen, svårigheten 

att rekrytera medarbetare, brist inom vissa kompetenser samt att använda 

kompetensen på rätt sätt finns behov att utveckla verksamheterna. Medarbetarna 

har en huvudroll när det gäller utvecklingen och är en förutsättning för en 

effektiv vård av hög kvalitet. Vården behöver samordna sina resurser, både 

internt mellan olika enheter men även mellan kommun och landsting. Denna 

överenskommelse syftar till att ge möjligheter för att komma på nya lösningar. 

Överenskommelsen ska stärka förutsättningarna för en god, jämlik och effektiv 

hälso- och sjukvård genom att förbättra förutsättningarna för hälso- och 

sjukvårdens medarbetare att öka tiden för patientnära arbete samt stärka 

landstingens planering av sitt kompetensbehov. Överenskommelsen omfattar 1 

miljard kronor varav 24,2 mkr avsätts till Norrbotten. Som stöd för arbetet 

hänvisas till: 

 Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården – Överenskommelse 

mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016  

Prestationskrav/villkor 
Landstinget ska undersöka vad som på sikt kan ske gemensamt inom 

överenskommelsens tre utvecklingsområden. Senast 31 mars 2017 ska 

landstinget redogöra för: 

 Vilka åtgärder som vidtagits under 2016 inom ramen för överenskommelsen 

utvecklingsområden  

 Vilka åtgärder, där det är relevant, som vidtagits inom område e-hälsa 

 Hur patientnära verksamheter med offentlig finansiering involveras i arbetet 

 Hur landstingen på strategisk ledningsnivå understödjer en utvekling inom 

området 

Statistik som ingår ska redovisas och analyseras uppdelat på kön. (där det är 

möjligt) Även skillnader i förutsättningar och möjlighet som exempelvis 

etnicitet och ålder ska beaktas i analysen. En ekonomisk redovisning för 

kalenderår som visar hur medlen använts ska göras.  

Utvecklingsområden  
Landstinget ska arbeta med överenskommelsens tre utvecklingsområden: 

 IT-stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till 

information för vårdens medarbetare. 

 Effektivare användning av medarbetarnas kompetens  

 Stöd till planering för långsiktig kompetensförsörjning  

Roller och ansvar  

Hälso- och sjukvårdsenheten  

 Bereda nationell överenskommelse samt ta fram beslutsunderlag för 

landstingets hantering inom området.  
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 Säkerställa utarbetande av behovsanalys utifrån de tre utvecklingsområdena.  

 Sammanställning av resultat landstingsövergripande och nationellt.  

 Samverkan internt och externt.  

 Deltagande i nätverk och nationell kontaktperson. 

Divisionerna 

 Planera och genomföra aktiviteter. 

Uppföljning/redovisning 
Insatser som är genomförda eller planeras ska följas upp både av landstinget 

och genom ett särskilt uppdrag till Socialstyrelsen. Det kan innebära att göra en 

nulägesanalys av de tre utvecklingsområdena för att lyfta eventuella hinder eller 

möjligheter 

Incitamentsstruktur 
Landstinget har fått 24,2 mkr för 2016 och beräknas få det även 2017 och 2018. 

Medlen ska användas inom områdena: 

 Bättre administrativa stöd inkl IT där landstinget använder medlen 2016 för 

omställning av datalaget och arbete med framtidens verksamhetsstöd i 

vården. 

 Effektivare arbetsfördelning där landstinget använder medlen för 

delfinansiering av vårdnära service samt breddinförande av distansvård. 

 Ändamålsenlig planering för framtida kompetensförsörjning.  

Utbetalning 
Ersättningen betalas till olika projekt när dessa är klart definierade.  
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Extra medel för asyl- och 
flyktingfrågor 

I Norrbotten finns cirka 7 300 asylsökande barn och vuxna i Norrbotten (mars 

2016).  

Landstinget har av regeringens extra satsning fördelats totalt 

48 mkr för att stärka arbetet med asylsökande och flyktingar. Av dessa är 44,8 

mkr överförda till 2016. 

Pengarna ska förbrukas senast 31 december 2016 och ska användas som extra 

resurser inom: 

 Samordning 

 Ekonomisystem för uppföljning 

 Kommunikation  

 Utbildning och praktikanter 

 Primärvård 

 Psykiatrin och primärvård 

 Tandvården 

 Övrig hälso- och sjukvård som smittskydd, kvinnosjukvård (obstetrik och 

gynekologi) röntgen, ambulans, akutmottagning, barnhälsovård, 

öronsjukvård, hörsel hjälpmedel och utprovning, ökat tyck på 

förlossningsvården 

 Kollektivtrafiken 

Tidigare beslut inom ramen för de extra medlen 
Kulturområdet erhåller 5, 3 mkr för bland annat satsningar för barn och unga, 

”snabba ryck” projektutlysningar, kultur för nyanlända och folkbildning 

Regional utveckling erhåller 3,05 mkr för bland annat integration och nyanlända 

i näringslivet och en informationsfilm gm Filmpool Nord till nyanlända.  
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Tillgänglighet och 
samordning för en mer 
patientcentrerad vård  

Bakgrund 
Det behöver utvecklas mer sammanhållna vårdprocesser som tydligare utgår 

från patientens behov. Vårdinsatser behöver samordnas i större utsträckning 

mellan olika delar av vården, och mellan kommuner och landsting.  

De senaste årens satsningar på att utveckla tillgängligheten har resulterat i vissa 

förbättringar när det gäller väntetider, t ex till specialistbesök och planerad 

kirurgi. På många andra områden kvarstår utmaningar. Problem med långa 

väntetider och ansamlingar av patienter på akutmottagningar indikerar att det 

finns problem i samordningen av vården. För patienter med kroniska 

sjukdomar, patienter med psykisk ohälsa, de mest sjuka äldre samt barn och 

unga är det särskilt viktigt att insatserna från olika verksamheter och 

kompetensområden samordnas så att vården blir mer effektiv och anpassad till 

patienternas behov. Vårdgarantin har i dessa avseenden uppfattats som 

otillräcklig eftersom den inte omfattar hela patientens väg genom vården. 

Många invånare och patienter uppfattar att insatser i vård och omsorg inte är 

tillräckligt koordinerade. 

Som stöd för arbetet hänvisas till:  

 Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård, insatser 

inom hälso- och sjukvården - Överenskommelse mellan staten och Sveriges 

Kommuner och Landsting 2015. 

Erhållna medel kan användas 2015 och 2016. Under 2015 användes 5,6 mkr av 

beräknade 26 mkr. 

Incitamentsstruktur 
Syftet med medlen till landstingen är att de ska användas inom 

förbättringsområden för en mer tillgänglig och samordnad patientcentrerad 

vård. 

80 procent av medlen (20,8 mkr) fördelas till divisionerna och resterande 20 

procent går till landstinget centralt för båda åren. 

Utbetalning 
995,2 mkr är avsedda som stimulansmedel till landstingen. Fördelningen av 

stimulansmedel sker i relation till befolkningsandel. För Norrbottens del innebär 

det cirka 26 mkr. Landstinget erhöll 25,2 mkr i februari 2016.  

Internt fördelas medlen per månad under 2016, enligt följande: 

 Upprätthålla god tillgänglighet (9 mkr). När korrekta underlag finns för 

andel väntande finns 2016 är det ett grundkrav för utbetalning både för 

besök och för behandling. 

o Besök (4,5 mkr fördelat på 12 mån, varav 2,79 mkr för uppnått 70 

procent och ytterligare 1,71 mkr för uppnått 80 procent ):  

- 50 procent till division Närsjukvård – resultat per 
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närsjukvårdsområde 

- 50 procent till division Länssjukvård – resultat per 

verksamhetsområde 

o Behandling (4,5 mkr fördelat på 12, varav 2,79 mkr för uppnått 70 

procent och ytterligare 1,71 mkr för uppnått 80 procent):  

- 100 procent till division Länssjukvård – resultat per 

verksamhetsområde 

För verksamhetsområden/närsjukvårdsområden som uppfyller 

tillgänglighetsmålet kommer ersättning att betalas ut till divisionen. Hur mycket 

respektive område genererar baseras på andel genomförda nybesök/behandling 

av divionens totala antal nybesök/behandlingar under 2015.  

Ersättning betalas endast ut för de månader som närsjukvårdsområdet/ 

verksamhetsområdet uppfyller båda tillgänglighetsmålen. Pengarna bokförs då 

som intäkt på divisionen.  

 För utveckling av förändrade arbetssätt inom primärvården avsätts 5 mkr till 

projektet framtidens primärvård 2016-2018.  

 För medfinansiering av projektet Tillgängliga samordnade individuella 

planer avsätts 2,5 mkr centralt.   

 För utveckling och upprätthållande av tillgänglighet i datalagret avsätts 1,3 

mkr. 
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Sammanfattning ekonomi

 
 

 

2016 Centralt Totalt

Möjligt LT LS NS kostnader

LS NS LS NS

Psykisk ohälsa

Gamla medel

Barn o unga 6,629 3,722 2,907 80% 0,00 6,629 Resultat 2014 och tidigare

Vuxenpsykiatri korr 2013 3,451 0,000 80% 0,00 2,76 2,761

Summa 10,080 0,000 0,000 3,722 2,907 0,800 0,800 0,000 2,761 9,390 93%

2015 års prestationsers

2015 års  ers  från s taten överfört 

ti l l  2016

Barn o unga tillgänglighet  a 0,000 80% 0,000 ev ers  ti l l  Divis ionen 2016

Barn o unga SIP   b 0,000 0,000

Första linjen   c 2,051 80% 0,000

Vuxna kval register  d 2,658 80% 2,13 2,127 ers  ti l l  Divis ionen 2016

Tvångsvård   e 1,282 80% 1,03 1,026 ers  ti l l  Divis ionen 2016

Summa gammalt o 2015 5,991 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,153 3,153 53%

2016 års prestationsers

Stärka ungdomsmottagningar 3,300 0,000

3,3 mmkr fördelas till NLL/kommuner 

av länsstyrgrp

Intitativ bättre psykisk hälsa ungdomar och analys 

o handlingsplan vuxna 11,430 7,944 0,800 0,400 9,144 I Centralt ingår 1 mkr SAM

Summa 2016 (fakt SKL jan 2016) 14,730 7,944 0,000 0,800 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 9,144 62%

Insatser för förbättra våprd för personer med 

kroniska sjukdomar

Flip 0,469 0,417 0,417 erhållet 2015 rullat till 2016

Nya medel 1,248 0,300 1,000 1,300 till datalagret + behandlingslinjer

Summa 1,717 0,300 1,000 0,000 0,417 0,000 0,000 0,000 0,000 1,717 100%

Cancervård

Handlingsplan 2015 3,904 3,144 0,760 3,904 3,9 mkr överfört till 2016

Handlingsplan 2016 10,618 0,045 0,549 5,330 2,570 8,494 80%

Summa 14,522 0,045 0,549 8,474 3,330 0,000 0,000 12,398

Incitament

Division
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2016 Centralt Totalt

Möjligt LT LS NS kostnader

En förbättrad förlossningsvård och insatser 

för kvinnors hälsa

Medel 2015 års ÖK 5,129 0,000 2015 ÖK rullat till 2016

Medel 2016 års ÖK 12,800 0,000

Stärka kompetensförsörjnikngen 9,532 9,532

Primärvårdsinsatser som  rör kvinnors hälsa 4,810 4,810

Summa 17,929 0,000 0,000 9,532 4,810 0,000 0,000 0,000 0,000 14,342 80%

Män och jämställdhet

Sökt av landstinget - ej beviljat 0,000 0,000 0,000

Summa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

Sjukskrivningsmiljarden

Jämställd sjukskrivningsårocess   0,762 0,000

Försäkringsmedicin 3,810 0,200 0,200

Försäkringsmedicin AT/ST utb 0,200 0,200

Funktion för koordinering 9,322 0,428 3,637 4,065 Centra l t avser privata  HC

Psykisk ohälsa 12,699 1,330 0,000 0,060 6,190 7,580

varav

KBT 6,377 0,650 0,060 2,330 3,040 5 tkr/beh;  608 s t 2015

MMR1 3,255 0,680 2,300 2,980 20 tkr/beh; 149 s t 2015

MMR 2 3,067 1,560 1,560 20 tkr/beh; 78 s t 2025

Psykisk ohälsa  Samverkan 1,271 1,017 1,017 2500 kr/samordning

KBT steg 1+2 2,600 2,600

Elektroniskt infoutbyte  2,540 2,032 2,032 godkänt att lev apri l  2015 OK

Summa 30,404 4,190 0,000 0,060 10,844 0,000 0,000 0,000 0,000 17,694 58%

Incitament

Division
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2016 Centralt Totalt

Möjligt LT LS NS kostnader

Fördjupade medicinska utredningar

SLU 1 jan - 31 okt 14,5 0,000 0,000 13,340 tkr/beh= 0 st 2015

TMU 1 jan-31 okt 28+6 2,464 2,262 2,262 92% 25,7 tkr/beh = 88 st 2015, 

Central adm 1 jan-31 okt 0,625 0,625 0,625 100%

Utbildning SLU; TMU; AFU söka bidrag 0,000

Nya AFU från 1 nov 0,000

Summa 3,089 0,000 0,000 2,887 0,000 0,000 0,000 2,887 93%

Internetbaserad behandling 0,477 0,477 0,477 100%

Professionsmiljarden

Erhållna medel 24,230 0,000

Bättre administrativa stöd 0,000

Effektivare arbetsfördelning 24,230 24,230

Ändamålsenlig planering för effektiv 

kompetensförsörjning 0,000

Summa 24,230 24,230 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,230 100%

Extra asyl- och flyktingmedel

Erhållna medel 12/13 delar 44,751 0,000

Fördelas 34,901 34,901

Kollektivtrafik 1,500 1,500

Regionalutvecklling 3,050 3,050

Kultur o utbildning 5,300 5,300

Summa 44,751 44,751 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 44,751 100%

Tillgänglighets och samordningsmiljard

20% CENTRALT år 2015+2016 2,600 0,000

God tillgänglighet 9,000 6,750 2,250 9,000

Framtidens primärvård 5,000 2,500 2,500 2,5 5ullas till 2017

Utveckling SIP 2,500 1,200 1,200 1,3 rullas till 2017

Utveckling datalagret 1,300 0,650 0,650 0,65 rullasa till 2017

Summa 20,400 3,700 0,650 6,750 2,250 0,000 0,000 0,000 0,000 13,350 65% av 26 mkr är 20,4 mkr överf till 2016

Totalt 188,320 85,160 2,199 29,338 28,322 0,800 0,800 0,000 5,914 153,532 82%

Incitament

Division


