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Bakgrund 
Under ett antal år har staten upprättat överenskommelser med Sveriges 

kommuner och landsting inom ett antal prioriterade områden. De överens-

kommelser som framförallt har påverkan på landstingets arbete finns sam-

lade i nedanstående nio överenskommelser. I huvudsak bygger överens-

kommelserna på ett antal grundkrav och prestationskrav/villkor och innehål-

ler ersättningar i olika former.  

 

2014 utgjorde sista året för fleråriga satsningar inom nedanstående områden:    

 Kömiljarden  

 Patientsäkerhet 

 Sammanhållen vård av de mest sjuka äldre 

 Missbruks- och beroendevård 

 Arbetsförmågebedömningar (pilot NLL avslutad) 

 

Nationella överenskommelser för 2015 finns inom nedanstående områden:   

 Psykisk ohälsa 

 Insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvården  

 Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård  

 Kortare väntetider i cancervården  

 Rehabiliteringsgarantin  

 Sjukskrivningsmiljarden 

 Fördjupade medicinska utredningar 

 

Landstingsstyrelsen har i sin plan angett att landstingsdirektören ska beakta 

de statliga överenskommelserna med fasta och prestationsbaserade ersätt-

ningar i tillämpliga delar. 

Ledningen har diskuterat hur eventuella ersättningar/incitament från över-

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

överenskommelserna intern i landstinget. Vissa har haft incitamentsersätt-

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

finansierat verksamhet. 2015 års hantering av de nationella överenskommel-

serna innebär att divisionerna kommer att få en större andel av landstingets 

resultatersättning. Ersättningssystemet som beskrivs i dokumentet och sam-

manfattas i en matris bygger på att divisionerna framförallt får ersättning 

utifrån uppnått resultat. I vissa fall får divisionerna ersättning för utförd akti-

vitet/utredning och resurser för exempelvis rehab-koordinatorer fördelas som 

en intäkt till divisionerna och privata vårdgivare.  

Vid översynen och dimensioneringen av den administrativa organisationen 

togs hänsyn till överenskommelserna. Landstingsdirektörens stab har det 

strategiska perspektivet 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 överenskom-

melse.  
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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 utvecklingsar-

beten. 

Ett grundläggande villkor för att ersättning från de nationella överenskom-

melserna 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 

 Hälso- och sjukvårdsenheten roll och uppdrag till respektive division 

Dessutom innehåller dokumentet en matris som utgör en samlad bild av hu-

vuddragen i överenskommelserna samt ekonomiska incitament.  
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Psykisk ohälsa 

Sammanfattning av nationell överenskommelse  

Bakgrund 

Staten och SKL har genom årliga överenskommelser sedan 2012 enats om 

stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och 

unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad 

psykiatrisk problematik. 

Regeringens PRIO- plan 2012-2016  och SKL:s långsiktiga handlingsplan 

2012-2016 är utgångspunkter för arbetet. Syftet är att skapa en långsiktig 

struktur i det nationella stödet i utveckling av den psykiatriska vården och 

omsorgen. 

Målet med satsningen är att genom bra samverkansformer på olika nivåer 

skapa hållbara strukturer över tid för regional och lokal utveckling präglad 

av långsiktighet, samordning och helhetssyn. 

Överenskommelsen för 2015 omfattar totalt 696 mkr varav 630 mkr är sti-

mulansmedel att fördela till kommuner och landsting efter prestation.  

Intentionen hos parterna är att de medel som enskilda kommuner och lands-

ting erhåller efter att ha uppnått de angivna grundkraven och ett eller flera 

prestationsmål ska användas för lokalt och regionalt utvecklingsarbete för att 

förbättra stödet för de i överenskommelsen prioriterade målgrupperna. Med-

len får användas under 2015 och 2016. 

Fortsatt fokus på: 

 Barn och unga mellan 0 till 25 år som har, eller riskerar att utveckla, psy-

kisk ohälsa 

 Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik 

Som stöd för arbetets hänvisas till ”Stöd till riktade insatser inom området 

psykisk ohälsa 2015, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommu-

ner och Landsting”. 

Grundkrav  
För att kunna få del av prestationsmedlen måste kommuner och landsting 

leva upp till två grundläggande krav. Grundkraven är utformade så att lands-

ting och kommuner behöver samverka för att uppnå dem.  

Om någon enstaka kommun inte uppfyller grundkraven kan landstinget och 

övriga kommuner ändå få ta del av prestationsmedlen under förutsättning att 

de kommuner som uppfyller grundkraven omfattar minst 80 procent av lä-

nets invånare.  

En kommun eller ett landsting som inte uppfyller grundkraven kan inte ta del 

av de prestationsbaserade medlen. 

Samverkansöverenskommelser 

Grundkravet anses uppfyllt om: 

 Det i länet finns en samverkansöverenskommelse om samverkan kring 

personer med psykisk funktionsnedsättning.  

Av överenskommelserna ska framgå vilka målgrupper som omfattas, 

gemensamma mål för landstingens och kommunernas verksamheter, ru-

tiner för hur samordnade individuella planer ska upprättas, ansvarsför-
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delning på områden där gemensamma insatser krävs samt former för hur 

tvister mellan parterna ska lösas. 

 Tidigare ingången överenskommelse och tidigare upprättade handlings-

planer har följts upp under året och nya handlingsplaner med utgångs-

punkt från senaste uppföljningen har upprättats för att utveckla samver-

kan under 2016. 

 Organisationer som företräder patienter, brukare och närstående har 

lämnat synpunkter på överenskommelser som ingåtts under 2015 och på 

handlingsplanerna. 

Webbaserad information till barn och unga 

Grundkravet anses uppfyllt om: 

Landstinget och kommunerna i länet ska tillhandahålla webbaserad inform-

ation eller motsvarande där det beskrivs vart i landstinget och kommunerna 

barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig för att få 

vård, stöd och hjälp.  

Under 2015 ska kommuner och landsting ha gjort en uppföljning och egen 

kvalitetskontroll av sin hemsidor. Uppföljningen kan med fördel göras läns-

gemensamt. 

Prestationskrav/villkor 

A 1, A 2 och A 3. Tillgänglighet barn och unga (Landstingen (50+50+80 
Mkr) 

 A 1. Tillgänglighet till första bedömning inom den specialiserade barn- 

och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar (90 procent) 

 A 2. Tillgänglighet till fördjupad utredning eller behandling inom den 

specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar från att beslut 

tagits (80 procent). 

 A 3. Minst en definierad förstalinje-verksamhet per landsting ska rappor-

tera in antal patienter som fått ett nybesök. 

A 4 Samordnade individuella planer (Kommunerna 100 Mkr) 

Kommunerna ska rapportera samordnade individuella planer barn och unga 

upp till och med 17 år som har kontakt med socialtjänsten. Rapportering av 

samordnade individuella planer barn och unga upp till och med 17 år som är 

placerade i HVB- hem. 

Minst 70 procent av barn och unga som fått en SIP upprättad under 1 januari 

till den 15 oktober 2015 ska ha fått möjlighet att svara på en brukarenkät. 

Närstående kan svara på enkäten i barnets eller ungdomens ställe. 

A 5 Samordnade individuella planer (Landstingen 50 mkr) 

Landstingen ska rapportera hur många samordnade individuella planer som 

upprättats för personer < 25 år samt gjort en analys av behovet av sådana 

planer för alla personer < 25 år som har kontakt med barn- och ungdomspsy-

kiatrin, den specialiserade vuxenpsykiatrin, rättspsykiatrin och/eller beroen-

devården i länet mellan 1 januari och den 15 oktober 2014.  

Minst 70 procent av barn och unga som fått en SIP upprättad under 1 januari 

till den 15 oktober 2015 ska ha fått möjlighet att svara på en brukarenkät. 

Närstående kan svara på enkäten i barnets eller ungdomens ställe. 
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B 1. Kvalitetsregister och hälsofrämjande insatser (Landstingen 100 
mkr) 

 Registrerat minst 70 procent av patienterna (ny- och återbesök) i rele-

vanta psykiatriska kvalitetsregister.  

 Minst 70 procent av patienterna registrerade i Bipolär, PsykosR respek-

tive BUSA ska ha fått en läkemedelsuppföljning av en läkare.  

 Minst 70 procent av patienterna registrerade i PsykosR ska ha erbjudits 

någon av de hälsofrämjande åtgärder som finns upptagna i registret.  

Prestationsmålet ska omfatta alla relevanta aktörer som bedriver sådan psy-

kiatrisk vård och behandling som kan registrera i något av de nio befintliga 

kvalitetsregistren: BipoläR, PsykosR, Rättspsykiatri, ECT, BUSA, RiksÄT, 

LAROS, SBR och Kvalitetsstjärnan. 

B 2. Minska behovet av tvångsåtgärder (Landstingen 50 mkr) 

Landstinget ska aktivt arbeta för att minska behovet av tvångsvård och 

tvångsåtgärder genom att: 

 Följa utvecklingen av förekomst av tvångsvård och tvångsåtgärder 

 Visa att huvudmannan följt upp den handlingsplan som upprättades 

under 2014 

 Utifrån uppföljningen av handlingsplanen har upprättat en ny hand-

lingsplan för hur man kan fortsätta arbeta för att minska behovet av 

tvångsvård och tvångsåtgärder 

 Visa att organisationer som företräder patienter, brukare och närstå-

ende har lämnat synpunkter på uppföljningen av handlingsplanen 

och den nya handlingsplanen 

B 3. Inventeringar (Kommunerna 150 mkr) 

Kommunerna ska under de senaste fyra åren ha gjort en inventering av per-

soner med psykisk funktionsnedsättning i enlighet med Socialstyrelsens 

verktyg och registrerat aggregerade data i inrapporteringsfunktionen på SKL. 

Uppföljning av och revidering av handlingsplan för utveckling inom området 

ska ha gjorts. 

Uppföljning 
Socialstyrelsen erbjuder möjlighet till förhandsgranskning av de båda grund-

kraven, för grundkrav 1 senast den 1 september och för grundkrav  

2 senast den 3 augusti.  

Socialstyrelsen återkopplar resultatet av den preliminära granskningen den 1 

oktober respektive den 1 september. 

SKL lämnar de inrapporterade prestationerna samlat till Socialstyrelsen sen-

ast den 15 november 2015. 

Socialstyrelsen lämnar sin slutliga bedömning av om grundkrav respektive 

prestationsmål har uppnåtts till regeringen senast den 30 november 2015. 
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Uppdrag  

Hälso- och sjukvårdsenhetens roll  

 Utse en nationell kontaktperson.  

 Utifrån den nationella överenskommelsen ta fram beslutsunderlag för 

landstingets hantering inom området.  

 Säkerställa att rapportering görs i enlighet med de riktlinjer som SKL 

sätter upp för rapportering.  

 Hålla samman internt nätverk i landstinget. 

 Ansvara för uppföljning av resultat landstingsövergripande. 

 Säkerställa att det finns en rutin för mätning av tillgänglighet till första 

linjens hälso- och sjukvård för barn och unga med psykisk ohälsa.  

 Säkerställa att uppföljning gjorts av den politiskt beslutade  

överenskommelsen inom området psykisk ohälsa 2014 och att ny hand-

lingsplan upprättats.  

 Med stöd från Kommunikationsavdelningen ansvara för att uppdaterad 

webbinformations finns. 

 Ansvara för samverkan med Kommunförbundet Norrbotten på lands-

tingsövergripande nivå.  

 Ansvara för dialog med patient- och brukarorganisationen NSPH Norr-

botten på landstingsövergripande nivå. 

 Rapportera till länsstyrgruppen.  

 Bidra till att stödja divisionernas implementering av Norrbus.   

Uppdrag till divisionerna 

 Divisionerna ska säkerställa att lokala handlingsplaner upprättas inom 

området psykisk ohälsa tillsammans med respektive kommun. Dessa ska 

utgå från beslutad Överenskommelse om samarbete inom området psykisk 

ohälsa.  

 Vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att divisionernas verksam-

heter uppnår följande prestationsmål:  

 Tillgänglighet till första bedömning inom den specialiserade barn- 

och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar (90 procent).  

 Tillgänglighet till fördjupad utredning eller behandling inom den 

specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar från att 

beslut tagits (80 procent). 

 Minst en definierad förstalinje-verksamhet ska rapportera in antal 

patienter, barn- och unga, som fått ett nybesök. 

 Hälso- och sjukvårdsdivisionerna har möjlighet att få resurser till 

projekt med inriktning:  

o Analysera psykisk ohälsa i länet <25 år (F-diagnoser). Ex 

omfattning, geografisk spridning, insatser, arbetssätt. 

o Implementera handläggningsöverenskommelse psykisk 

ohälsa bland barn och unga.   



 
 

Sida 10 (30) 

 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET 

[Gäller för verksamhet] 

DOKUMENT-ID 

LGVERK-4-224 

VERSION  

2.0 

GODKÄNT DATUM 

2019-06-25 

ANSVARIG  

PIA NÄSVALL, CAROLA FRANSSON 

 

 

o Implementera överenskommelse kring neuropsykiatriska ut-

redningar för barn och unga (skola, primärvård, BUP, NEP-

team).  

 Antal samordnade individuella planer som upprättats för barn och 

unga (till och med 24 år) som har kontakt med barn- och ungdoms-

psykiatrin, den specialiserade vuxenpsykiatrin och/eller beroende-

vården ska rapporteras. 

Detta ska ställas i relation till hur många barn och unga som totalt 

har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, den specialiserade 

vuxenpsykiatrin och/eller beroendevården och inte har en samordnad 

individuell plan. 

70 procent av barn och unga som har fått en SIP upprättad ska er-

bjudas att svara på en brukarenkät. 

 Minst 70 procent av patienterna ska registreras i relevant psykiatriskt 

kvalitetsregister.  

70 procent av patienterna som registrerats i PsykosR, Bipolär och 

BUSA ska ha fått en läkemedelsuppföljning av läkare.  

70 procent av patienterna i PsykosR ska ha erbjudits någon av de 

hälsofrämjande åtgärder som finns upptagna i registret. (vuxenpsy-

kiatri).  

 Godkänd handlingsplan för PRIO och kvalitetsregister ska genomfö-

ras i division Närsjukvård.  

 Minska behovet av tvångsåtgärder (vuxenpsykiatri) samt genom-

gång och komplettering av tidigare upprättad handlingsplan för att 

minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder. 

Uppföljning/redovisning 

 Rapportering av Grundkrav 1 via SKL:s inmatningsverktyg - 

1 november. 

 Rapportering av Grundkrav 2 via SKL:s inmatningsverktyg - 

30 september. 

 Prestationsmål A 1, A 2 och A 3:  

Prestationsmålet kommer att följas upp genom en kontroll som SKL ge-

nomför av uppmätta väntetider inom barn- och ungdomspsykiatrin och 

annan specialistverksamhet I databasen väntetider i vården. SKL levere-

rar en sammanställning av väntetidsuppgifter till Socialstyrelsen den 26 

nov. 

 Prestationsmål A 5 och B 2: 

Uppgifter för slutlig bedömning av prestationsmålen ska vara inrapporte-

rade via SKL:s inmatningsverktyg senast den 2 nov. 

 Prestationsmål B 1: 

Slutlig bedömning av prestationsmålet kommer att baseras på den avläs-

ning som görs av Registercentrum Västra Götaland. SKL levererar en 

sammanställning av uppgifterna till Socialstyrelsen den 16 november. 
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Incitamentsstruktur  
Möjligt utfall 2015 för NLL. 

A 1 Tillgänglighet BUP  
(första bedömning) 

900 tkr 

A 2 Tillgänglighet BUP  
(fördjupad utredning och behandling) 

900 tkr 

A 3 Tillgänglighet (första linjen) 
 

2 051 tkr 

A 5 Samordnad individuell plan 1 282 tkr 

B 1 Kvalitetsregister  
och hälsofrämjande insatser 

2 564 tkr 

B 2 Minska behovet av tvångsåtgärder 1 282 tkr 

Totalt 8 979 tkr 

 

Under förutsättning att de två grundkraven och de uppsatta prestationsmålen 

uppfylls erhåller landstinget ersättning enligt ovan. 

Detta utgör grund för incitament för divisionerna 2016. 

Utbetalning 

Av landstingets erhållna prestationsersättning för 2014 för barn och unga 

fördelas: 

 Division Länssjukvård (Barn- och ungdomspsykiatrin) erhåller 80 pro-

cent, 5, 28 mkr. 

 Division Närsjukvård (primärvård) erhåller 2,85 mkr för delfinansiering 

av mödra- och barnhälsovårdspsykologer.  

 Av landstingets erhållna ersättning 2013 avseende kvalitetsregister förde-

las 3,12 mkr till division Närsjukvård under förutsättning att godkänd 

handlingsplan för arbetet med PRIO och kvalitetsregister genomförs. 

 Division närsjukvård erhåller 1,11 mkr för finansiering av projektledare 

och deltagande i utvecklingsprojekt psykisk ohälsa barn och unga.  

 Division Länssjukvård erhåller 0,45 mkr för deltagande i utvecklingspro-

jekt psykisk ohälsa barn och unga.  

 Centralt avsätts 0,1 mkr för arbete med datafångst. 
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Insatser för kunskapsstöd och 
uppföljning inom hälso- och 
sjukvården  

Sammanfattning av nationell överenskommelse  
Internationella jämförelser visar att svensk hälso-och sjukvård står sig väl 

när det gäller insatser inom den specialiserade vården. Framtidens utmaning-

ar kräver en fokusering på prevention och hälsofrämjande insatser. Mätning-

ar visar att det finns obefogade skillnader när det gäller hälsa och vård mel-

lan olika grupper.  Det finns ett behov av att skapa mer sammanhållande 

vårdprocesser som utgår från patientens behov och delaktighet.  

Överenskommelserna för hälso-och sjukvården mellan staten och SKL under 

2015 syftar till att bidra till utvecklingen av vård som utgår från patientens 

behov som är tillgänglig, säker och av god kvalitet. Hälso- och sjukvården 

ska vara jämlik och ges på lika villkor oavsett kön, socioekonomisk bak-

grund eller födelseland. Hälso- och sjukvården förutsätter ett kontinuerligt 

arbete med implementering av bästa tillgängliga kunskap. Insatserna omfat-

tar: 

1. Fortsatt utveckling av nationellt stöd för effektivare kunskapssprid-

ning inom ramen för kroniska sjukdomar.  

2. Möjlighet till fortsatt uppföljning och utveckling av tillgänglighet.    

3. Möjlighet till fortsatt uppföljning och utveckling patientsäkerhet.  

4. Fortsatt stöd till förbättrad kunskap och uppföljning av läkemedel ut-

ifrån den nationella läkemedelsstrategin.  

5. Samordning av beskrivningssystem för patientinformation.   

6. Utveckling av öppna jämförelser.  

De olika områdena beskrivs var för sig nedan.  

Förbättrad vård för personer med kroniska 
sjukdomar med fokus på primärvård och närvård 

Insatser SKL  

För insatser får SKL 30 mkr av dessa kommer 10 mkr att fördelas till lands-

tingen utifrån lokala behov och förslag på utvecklingsprojekt. Projekten ska 

särskilt syfta på att öka användning av nationella kunskapsstöd i primärvård, 

samt utveckla möjligheterna för uppföljning i primärvård. 

 Effektivare kunskapsspridning genom arbete med programråd: SKL 

kommer att tilldelas 5 mkr för arbetet. 

 Utveckla former för att långsiktigt samordna landstingens kunskaps-

stöd: SKL kommer att tilldelas 4 mkr för arbetet. 

 Främja uppföljning inom primärvården: SKL kommer att tilldelas 3 

mkr för arbetet.  

 Främja ledarskap mot förbättrade patientresultat: SKL kommer att 

tilldelas 4 mkr för arbetet.  
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 Främja nya patientcentrerade arbetssätt i primärvården: 10 mkr att 

fördelas till landstingen utifrån lokala behov och förslag på utveckl-

ingsprojekt.  

Möjliga medel till landstingen 

Av de 30 mkr SKL tilldelas kommer 10 mkr att fördelas till landstingen uti-

från lokala behov och förslag på utvecklingsprojekt.  Projekten ska särskilt 

syfta till att öka användning av nationella kunskapsstöd i primärvård, samt 

utveckla möjligheterna för uppföljning i primärvård. . Det kommer att vara 

möjligt att söka medel för en Hälsocentral per region vilket då sker efter en 

överenskommelse i regionen. Under våren kommer det information från 

SKL om hur ansökan ska ske. 

Samordnad uppföljning och utveckling av hälso- 
och sjukvårdens tillgänglighet 
Syftet med uppföljningen är att ge underlag till verksamhetsutveckling och 

jämförelser och på så sätt möjliggöra utveckling och förbättring på hälso- 

och sjukvårdens tillgänglighet. I överenskommelsen finns det inte några 

kopplingar till prestationer för landstingen kopplat till fördelning av statsbi-

drag. Till SKL avsätts 10 mkr (av dessa beräknas 3,9 mkr avsättas till för-

valtning av väntetidsdatabasen och övriga medel till utvecklingsinsatser) för 

detta arbete:  

 Cancervården, uppföljning av ledtider/väntetider: Den nationella vänte-

tidsdatabasen ger möjlighet att realisera uppföljningen av aktuella mät-

punkter i cancerledtider i samband med införandet av standardiserade 

vårdförlopp (SVP). Införandet av SVP kräver att gemensamma definit-

ioner av mätpunkter och urval, rutiner för registreringar och avvikelser 

etc fastställs, tillsammans med metoder, anvisningar och tillämpningar 

av regelverk.  

 Förbättrad tillgänglighet i primärvåren: Nuvarande uppföljning föreslås 

kompletteras med ett utökat antal urvalskriterier och utökad basinformat-

ion.  

Insatser SKL  

 Fortsätta arbetet med att vidareutveckla registrering och inrapportering 

av väntetider/ledtider till den nationella väntetidsdatabasen. 

 Tillsammans med landstingen implementera uppföljning inom patologi. 

 Utveckla en funktion för att ta emot, lagra och visualisera cancerledtider 

i den nationella väntetidsdatabasen samt stödja landstingen i arbetet med 

implementering av SVP. 

 Samordna nationella mötesplatser och konferenser, initiera projekt, för 

att utbyta och sprida erfarenhet/kunskap om hur tillgängligheten kan 

förbättras. 

 Utveckla modell för förbättrad tillgänglighet i primärvården. 

Mot en säkrare vård 
Enligt överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och lands-

ting (SKL) kommer 5. 95 mkr att avsättas till SKL för att stärka den fortsatta 

utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet. Den gemensamma nationella mål-
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sättningen enligt SKL:s plan är att förebygga allvarliga vårdskador, före-

bygga vårdrelaterade infektioner (VRI) och förebygga trycksår.  

Insatser SKL 

 Överföring av förvaltning och utveckling till verksamheten 

 Sammanställningar och analyser av data från nationella mätningar 

SKL i samråd med landstingen 

 Fortsätta mäta skador i vården varje månad både på sjukhus- och klink-

nivå genom att använda metoden markörbaserad journalgranskning. 

 Genoföra punktprevalensmätningar en gång per år (vår) avseende VRI, 

basala hygienrutiner och klädregler, samt trycksår och fortsätta utveckla 

Infektionsverktyget 

 Fortsätta mätningar av överbeläggningar och mata in dess i SKL:s da-

tabas. 

 Fortsätta förbättra patientsäkerhetskulturen genom att använda mätre-

sultaten i det systematiska förbättringsarbetet.  

Förbättrad kunskap och uppföljning av läkemedel 

 Utveckling av kunskapsstödet ePed för uppföljning av läkemedelsordi-

nationer för barn. 8mkr. 

 Insatser för förbättrad uppföljning av läkemedel på individnivå. 5 mkr. 

Landstingen har ställt sig bakom finansiering av förvaltningen av ePed, som 

beräknas vara infört 2016. Landstinget har idag tillgång till ePed via webb-

lösning. Integration i journalsystemet kommer inte att bli aktuell förrän ti-

digast 2017. SKL ansvarar för att samverkan sker med berörda myndigheter 

och organisationer. En slutrapport lämnas till Socialdepartementet december 

2015. När det gäller utveckling och förvaltning av domänmodellen för indi-

viduppföljning följerlandstinget den nationella utvecklingen och avgör i ett 

senare skede när anslutning till domänmodellen ska ske. 

Samordning av beskrivningssystem för 
patientinformation 

Insatser SKL 

Utveckling av en enhetlig terminologi inom det laboratorietemedicinska 

området som ska tillgängliggöras för nationella IT-tjänster samt årkomliga 

för integrering i huvudmännens egna verksamhetsstöd. SKL tilldelas 1mkr 

för arbetet 

Hantering inom NLL 
Landstinget har anmält intresse av att delta i ”Flippen” som utvecklingssats-

ningen inom primärvården kallas. Utvecklingsarbete ska bedrivas i regionen 

och en hälsocentral ska väljas ut inom norrlandstingen. Den hälsocentral som 

väljs ut kommer att ingå i ett nätverk som hålls samman av SKL.  Projekten 

ska särskilt syfta till att öka användning av nationella kunskapsstöd i primär-

vård, samt utveckla möjligheterna för uppföljning i primärvård. Om NLL 

blir aktuell som enda deltagare från norrlandstingen förväntas de få sin del 

av 10 mkr, dvs ca 1,67 mkr.  
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Tillgänglighet och samordning för en 
mer patientcentrerad vård  

Sammanfattning av nationell överenskommelse  

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 pla-

nerad 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 kompe-

tensområden samordnas så att vården blir mer effektiv och anpassad till pati-

enternas behov. Vårdgarantin har i dessa avseenden uppfattats som otillräck-

lig eftersom den inte omfattar hela patientens väg genom vården. Många 

invånare och patienter uppfattar att insatser i vård och omsorg inte är till-

räckligt koordinerade. 

Som stöd för arbetet hänvisas till Tillgänglighet och samordning för en mer 

patientcentrerad vård, insatser inom hälso- och sjukvården - Överenskom-

melse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2015. 

Grundkrav 

För att ta del av medel inom överenskommelsen ska landstingen: 

1. Ta fram en handlingsplan som redogör för vilka insatser landstingen 

planerar att genomföra inom ramen för överenskommelsen. 

2. Till den nationella väntetidsdatabasen rapportera väntande och genom-

förda besök/åtgärder och återbesök i planerad specialiserad vård, genom-

förda besök i primärvård samt ledtider inom diagnostik i enlighet med 

den basmodell för uppföljning som SKL ansvarar för. 

3. Redovisa vilka insatser inom ramen för överenskommelsen som genom-

förts under 2015. 

Handlingsplan 

Landstingen ska ta fram en handlingsplan i samråd med patientnära verk-

samheter och patientföreträdare. Handlingsplanen kan med fördel utgöra en 

integrerad del i landstingens ordinarie verksamhetsplaner. Handlingsplanen 

ska innehålla en beskrivning av: 

1. Utgångsläget för de två utvecklingsområdena, ”Förbättrad och utvecklad 

tillgänglighet” samt ”Främja en mer patientcentrerad vård”. Beskriv-

ningen ska belysa de utmaningar som idag finns inom landstinget. Som 

stöd för detta finns ett antal frågeställningar i överenskommelsen under 

resp utvecklingsområde som kan användas. 

2. Vilka mål landstinget identifierat inom resp område och vilka aktiviteter 

man avser att genomföra för att nå målen. 
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3. Hur aktiviteter och insatser under 2015 och 2016 kommer att följas upp 

inom landstinget. 

Uppföljning/redovisning 

För att få ta del av medlen inom ramen för överenskommelsen ska resp 

landsting redovisa att man uppfyllt de grundläggande kraven. Handlingspla-

nen ska ha inkommit till SKL senast den 30 september 2015. Landstingen 

ska lämna en redovisning av genomförda och påbörjade insatser baserade på 

handlingsplanen till SKL senast den 31 januari 2016. 

Insatserna i handlingsplanerna ska följas upp, dels i landstingens egen regi, 

dels genom ett särskilt uppdrag till någon av regeringens myndigheter. 

Uppdrag 

Hälso- och sjukvårdsenhetens roll  

 Utse en nationell kontaktperson.  

 Bereda nationell överenskommelse och ta fram beslutsunderlag för lands-

tingets hantering av området.  

 Ansvara för samordning av utvecklingsprojekt för samordnad individuell 

planering utifrån ny lagstiftning inom området. Utvecklingsarbetet sker i 

nära samverkan med hälso- och sjukvårdsdivisionerna och länets kom-

muner.  

 Översyn av befintliga patient-/brukarråd ska genomföras tillsammans 

med politiken. Ambition att införa ett centralt patient-/brukarråd samt 

motsvarande lokala råd enligt en gemensam struktur som utarbetas.  

 Säkerställa att rapportering görs i enlighet med de krav som ställs i nat-

ionell överenskommelse.  

 Uppföljning av resultat landstingsövergripande. 

Uppdrag till divisionerna  

 Vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att divisionens verksam-

heter uppnår tillgänglighetsmålen (för de verksamheter som rapporterar 

till nationella väntetidsdatabasen):  

1) Andelen patienter som har väntat 60 dagar eller kortare på första be-

sök/behandling ska uppgå till minst 70 procent. 

2) Andelen genomförda första besök/behandlingar inom 60 dagar eller 

kortare ska uppgå till minst 70 procent. 

 Utveckla förändrade arbetssätt inom primärvården.  Extra medel till 

den/de hälsocentraler i länet som deltar i utvecklingsarbetet ”Flippen”. 

Arbetet ska utgå från strategiskt fattade politiska beslut inom landstinget 

(alternativa arbetssätt, besöksformer, öppettider, distansvård, jour, gles-

bygd etc).  

 Delta i utvecklingsarbete kring samordnad individuell planering utifrån 

förändrad lagstiftning. Arbetet ska ske i nära samverkan med länets 

kommuner.  

 Delta i översyn av befintliga patient-/brukarråd på central och lokal nivå.  



 
 

Sida 17 (30) 

 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET 

[Gäller för verksamhet] 

DOKUMENT-ID 

LGVERK-4-224 

VERSION  

2.0 

GODKÄNT DATUM 

2019-06-25 

ANSVARIG  

PIA NÄSVALL, CAROLA FRANSSON 

 

 

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

områden 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. 

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. Utbetalning av stimulansmedel till landstingen ska 

ske senast den 28 februari 2016. 

Internt kommer pengarna att fördelas per månad under perioden september – 

december 2015, samt under hela 2016 (= totalt 16 mån), enligt följande: 

 Upprätthålla god tillgänglighet (12 mkr) 

 När korrekta underlag finns för andel väntande finns 2016 är det 

ett grundkrav för utbetalning både för besök och för behandling. 

 Besök (6 mkr fördelat på 16 mån, varav 3,72 mkr för uppnått 70 

procent och ytterligare 2,28 mkr för uppnått 80 procent ):  

- 50 procent till division Närsjukvård – resultat per närsjuk-

vårdsområde. 

- 50 procent till division Länssjukvård – resultat per verksam-

hetsområde. 

 Behandling (6 mkr fördelat på 16, varav 3,72 mkr för uppnått 70 

procent och ytterligare 2,28 mkr för uppnått 80 procent):  

- 100 procent till division Länssjukvård – resultat per verksam-

hetsområde. 

För verksamhetsområden/närsjukvårdsområden som uppfyller tillgänglig-

hetsmålet kommer ersättning att betalas ut till divisionen. Hur mycket re-

spektive område genererar baseras på andel genomförda nybesök/behandling 

av divionens totala antal nybesök/behandlingar under 2014.  

Ersättning betalas endast ut för de månader som närsjukvårdsområdet/ verk-

samhetsområdet uppfyller båda tillgänglighetsmålen. Pengarna bokförs då 

som intäkt på divisionen.  

 För utveckling av förändrade arbetssätt inom primärvården avsätts 5 mkr 

till projektet framtidens primärvård.  

 För utvecklingsarbetes kring samordnad individuell planering avsätts 2,5 

mkr centralt.   

 För utveckling och upprätthållande av tillgänglighet i datalagret avsätts 

1,3 mkr. 
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Kortare väntetider i cancervården 

Sammanfattning av nationell överenskommelse  

Bakgrund 

Regeringen avser att avsätta 500 mkr per år 2015-2018 för att skapa en mer 

jämlik och tillgänglig cancervård med fokus på att korta väntetiderna och att 

minska de regionala skillnaderna, under förutsättning att riksdagen ställer 

erforderliga medel till regeringens förfogande. Överenskommelsen omfattar 

all vård som är offentligt finansierad, oavsett vem som utför vården. 

Sedan 2009 har staten avsatt medel för genomförandet av den nationella 

cancerstrategin. En central del av strategin har varit att skapa regionala can-

cercentrum (RCC). Flera insatser inom ramen för strategin har syftat till att 

göra vården mer jämlik. Uppföljningar visar dock att väntetiderna är långa 

och att de regionala skillnaderna är stora. 

Målsättningen är att förkorta vårdförloppet mellan att misstanke om cancer 

föreligger till behandlingsstart. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma 

detta är att införa ett gemensamt nationellt system med standardiserade vård-

förlopp (SVF). Dessa vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första 

behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos, samt vilka max-

imala tidsgränser som gäller för de olika åtgärderna. 

Samverkan ska också ske med de aktuella kvalitetsregistren så att det säker-

ställs att de ledtider som specificeras kan följas upp i registren. 

Som stöd för arbetet hänvisas till Kortare väntetider i cancervården – Över-

enskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2015. 

Grundkrav – medel till landstingen 

Landstingen ska uppfylla följande grundläggande krav för att få ta del av 

medlen:  

 Beslut om införande av standardiserade vårdförlopp (SVF) och hand-

lingsplan (207 mkr). 

Av beslutet ska landstingsledningarnas ansvar för införande av SVF 

framgå. En förutsättning för att få ta del av medlen är att landstingen till-

sammans med RCC tar fram och lämnar in en handlingsplan för hur de 

avser att införa ett system med SVF. Respektive RCC ska samlat skicka 

in landstingens handlingsplaner till Socialdepartementet senast den 15 

mars 2015. 

 Redovisning av arbetet enligt inlämnad handlingsplan (206 mkr) 

Till de landsting som lämnar in en redovisning av hur SVF har införts 

och hur landstinget arbetat med SVF som går över landstingsgränser. 

Respektive RCC samordnar arbetet med redovisningarna som ska läm-

nas till Socialdepartementet senast den 1 november 2015. 

Medel till SKL (inkl RCC och RCC i samverkan) 

 Stöd till utvecklingen av ett system med standardiserade vårdförlopp 

 (21 mkr) 

Framtagande av nya standardiserade vårdförlopp, kommunikations-

insatser, stöd för insatser inom primärvården (utbildning i utredning av 

misstänkt cancer), regionalt stöd för utveckling (bistå och stimulera 

landstingen i deras resp utvecklingsarbete). 
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 Övriga insatser på cancerområdet (10,5 mkr) 

Huvuddelen av insatserna innebär en fortsättning på det arbete som har 

påbörjats under de senaste åren inom ramen för den nationella cancer-

strategin: RCC i samverkan, fortsatt arbete med nationella vårdprogram, 

nivåstrukturering, nationella tarmscreeningstudien samt kvalitetsarbete 

inom patologin. 

Uppföljning/redovisning 

Av de totala medlen är 413 mkr avsett som stimulandsmedel till landstingen. 

En förutsättning för att få ta del av medlen för 2016 är att de fem pilot-

diagnoserna har implementerats under 2015. Ett av delmålen med 2016 års 

överenskommelse kommer sedan att vara att de 10 standardiserade vårdför-

lopp som tas fram 2015 ska implementeras under 2016. 

Uppdrag 

Uppdrag till divisionerna 

 Styrgruppen för lokalt cancercentrum är styrgrupp 

 Projektledare anställs på Länsteknik, projektkontoret. Där samlas alla 

kostnader enligt beslutad budget för projektet utom medel för kökortning, 

uppstart cancerrehabilitering och ALK-verksamhet. 

 Övriga divisioner arbetar enligt inlämnad handlingsplan.  

Uppföljning/redovisning 
Lokalt cancercentrum (LCC) ansvarar för att ta fram och lämna in hand-

lingsplan för införandet av SVP. 

Incitamentsstruktur 
Fördelningen av stimulansmedel sker i relation till landstingets befolknings-

andel och utbetalas i slutet av mars och i slutet av november 2015. För Norr-

bottens del innebär detta ca 10,618 mkr, varav 80 procent av medlen (= 

8,494 mkr) fördelas till projektet. Nya medel bedöms erhållas för 2016. 

Pengarna ska användas för merkostnader med anledning av införandet av 

SVF. 

Utbetalning 

Medel fördelas till projektet 2015 enligt nedan: 

 Division Länsteknik 1,525 tkr för projektledare, processkostnader, 

kommunikationsinsatser, kompetensutveckling koordinatorer, sekrete-

rare, IT, patientmedverkan. 

 Division Länssjukvård 4,350 mkr för kökortning BFM, koloscopi och 

urologi 

 Division Närsjukvård 0,710 mkr för ALK-verksamhet och cancerrehabi-

litering 

 Centralt 1,909 mkr för projektet palliativ vård och oförutsett 
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Rehabiliteringsgarantin 

Sammanfattning av nationell överenskommelse 

Bakgrund 

Målet med rehabiliteringsgarantin är att genom evidensbaserade medicinska 

rehabiliteringsinsatser åstadkomma en ökad återgång i arbete eller att före-

bygga sjukskrivning bland kvinnor och män i arbetsför ålder. För att uppnå 

målet bör insatser inom ramen för rehabiliteringsgarantin sättas in med 

god selektering så att rätt patient får rätt insats i rätt tid. 

För överenskommelsen år 2015 har 712 mkr avsatts för prestationsbaserade 

stimulansmedel till landstingen. Överenskommelsen omfattar dessutom 11 

mkr som avser forskning och utvärdering (REHSAM), spridning och imple-

mentering samt nya forskningsprojekt. 2 mkr avsätts till nationella kvalitets-

registret för smärta och för landstingen att ansluta sig under 2015.  

Som stöd för arbetets hänvisas till: 

 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 

om rehabiliteringsgarantin 2015 (inklusive bilaga).  

 Rutin för landstingens redovisning till Försäkringskassan av rehabilite-

ringsgarantin.  

Grundläggande utgångspunkter 

 Kvinnor och män i åldern 16-67 år med icke specificerad långvarig 

smärta i rygg, axlar och nacke, lindrig eller medelsvår ångest, depression 

eller stress.  

 Med medicinsk rehabilitering avses evidensbaserade medicinska 

rehabiliteringsinsatser på individnivå av somatisk och psykologisk 

karaktär.  

 De insatser som är berättigade till ersättning ska vara definierade i SBU 

rapporter, Socialstyrelsena nationella riktlinjer, Indikation för multimodal 

rehabilitering vid långvarig smärta eller det försäkringsmedicinska 

beslutsstödet.  

 En detaljerad beskrivning av bedömningar, kompetens, vårdnivåer och 

andra förutsättningar som ska vara uppfyllda för att landstingen ska 

MMR, KBT eller ITP framgår i bilaga till överenskommelsen. 

Prestationskrav/villkor 

Landstingen får ersättning per patient som avslutar behandlings- eller rehabi-

literingsinsatser. Ersättning uppgår till: 25 000 kr/ MMR1behandling, 45 000 

kr/MMR 2 behandling och 12 000 kr/genomförd KBT/IPT.  

Patientlagen som trädde i kraft 1 januari 2015 påverkar rapporteringen av 

patienter inom Rehabiliteringsgarantin. Det landsting i vilken patienten är 

folkbokförd rapporterar till Försäkringskassan för patienter som har fått 

rehabilitering såväl i det egna landstinget eller om patienterna har fått 

rehabilitering i annat landsting. 
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Uppdrag 

Hälso- och sjukvårdsenhetens roll  

 Bereda nationell överenskommelse och ta fram beslutsunderlag för lands-

tingets hantering inom området.  

 Sammanställning av resultat landstingsövergripande och nationellt.  

 Samverkan internt och externt.  

 Deltagande i nätverk och nationell kontaktperson.  

Uppdrag till divisionerna 

 Utse samordningsansvarig inom division Närsjukvård.  

 Vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att landstingets verksam-

heter levererar medicinsk rehabilitering enligt målet med rehabiliterings-

garantin.   

 Samordningsansvarig rapporterar behandlingar till försäkringskassan  

 Informera vården att de kontaktar arbetsgivare och arbetsförmedlingen i 

ett tidigt skede för att möjliggöra kompletterande åtgärder utöver medi-

cinsk rehabilitering om patienten ger sitt godkännande.   

 Säkra att berörda verksamheter ansluter sig till nationella kvalitetsregist-

ret för smärta. 

 Samverkan intern och externt. 

Uppföljning/redovisning 
Samordningsansvarig inom division Närsjukvård rapporterar genomförda 

rehabiliteringsinsatser vid fyra tillfällen till försäkringskassan; 29 april, 29 

augusti, 31 oktober och 31 mars 2016.  

Försäkringskassan granskar inkomna rapporter, fattar beslut och utbetalar 

senast en månad efter redovisning. Fördelningen mellan landstingen sker i 

relation till befolkningsandel.  

Incitamentsstruktur  
Divisionerna ersätts per behandling enligt nedan: 

 20 000 kr/behandling, MMR nivå 1. 

 20 000 kr/behandling, MMR nivå 2. 

 5 000 kr/genomförd KBT/IPT.  

Utbetalning 

Divisionerna får ersättningen efter varje kvartal när försäkringskassan god-

känt redovisningen. 
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Sjukskrivningsmiljarden  

Sammanfattning av nationell överenskommelse 

Bakgrund  

Syftet med sjukskrivningsmiljarden är att åstadkomma en effektiv och kvali-

tetssäker sjukskrivningsprocess, att öka landstingens drivkrafter att prioritera 

sjukskrivningsfrågan och bidra till en stabil sjukfrånvaroutveckling.  

För överenskommelsen år 2015 är avsatt 1 mdr kr för satsningar inom områ-

det. Som stöd för arbetets hänvisas till, Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjuk-

skrivningsprocess 2014- 2015.  

Prestationskrav/villkor  

Prestationskraven omfattar en rörlig del som fokuserar på sjukfrånvarons 

utveckling och en villkorad del som innebär att hälso- och sjukvården åtar 

sig att genomföra vissa åtgärder inom fem områden för att bidrag ska utbeta-

las.  

Det rörliga bidraget uppgår till 230 mkr för 2015 och fördelas med hänsyn 

till ökningstakten i antalet sjukpenningdagar i förhållande till föregående år i 

respektive landsting och jämfört föregående års genomsnittliga ökningstakt 

för riket. 

För att landstingen ska få hela sin andel av bidraget krävs att båda målen är 

uppfyllda. Om endast ett av målen uppnås utgår ersättning med 50 procent.   

Den villkorade delen redovisas under rubriken Uppdrag.  

Uppdrag 
För uppdragen i den villkorade delen har landstinget utarbetat handlingspla-

ner för 2015 som beskriver mål, aktiviteter och tidplan.  

1. En jämställd sjukskrivningsprocess  

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

 Landstingen ska säkerställa att sjukskrivningsprocessen håller en hög 

kvalitet, är rättssäker för både kvinnor och män samt bidrar till att minska 

omotiverade skillnader mellan kvinnors och mäns sjukskrivningar.  

 I landstingets handlingsplan En Jämställd sjukskrivningsprocess, 2015 

visas på fortsatta aktiviteter för att långsiktigt utveckla och förbättra sjuk-

skrivningsprocessen. 

2. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin  

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

I sjukskrivningsprocessen ska försäkringsmedicinsk kompetens tillvaratas, 

kontinuerlig fortbildning ska säkerställas och evidensbaserad kunskap ska 

tillämpas korrekt. Detta ska ske genom en kompetenshöjning hos läkare och 

andra vårdgivare involverade i sjukskrivningsprocessen. Nuvarande samar-

bete med försäkringskassan och arbetsförmedlingen ska utvecklas.  

I landstingets handlingsplan Kompetenssatsning inom försäkringsmedicin, 

2015 visas på fortsatta aktiviteter för att långsiktigt utveckla och förbättra 

sjukskrivningsprocessen. 



 
 

Sida 23 (30) 

 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET 

[Gäller för verksamhet] 

DOKUMENT-ID 

LGVERK-4-224 

VERSION  

2.0 

GODKÄNT DATUM 

2019-06-25 

ANSVARIG  

PIA NÄSVALL, CAROLA FRANSSON 

 

 

3. Tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen  

 175 mkr fördelas till de landsting som klarat samtliga krav under villko-

ret. Landsting som har en koordinatorsfunktion med ett uppdrag som i 

ännu högre grad fungerar inom samordning och stöd, t .ex. analys av sta-

tistik, kartlägga rehabiliteringsbehov, samarbetspartners till andra aktörer 

och utveckling av rehabteam får ta dela av ytterligare 25 mkr. 

Hälso- och sjukvården kan skapa möjligheter för en utvecklad samverkan 

med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och kommun. För 

att möjliggöra god samverkan kring patienten har landstinget tillsatt 

en funktion för koordinering.  

I landstingets handlingsplan Tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen, 

2015 visas på fortsatta aktiviteter för att långsiktigt utveckla och förbättra 

sjukskrivningsprocessen 

4. Psykisk ohälsa med fokus på lindriga och medelsvåra besvär  

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

Psykiatriska diagnoser ökar som andel av den totala sjukfrånvaron och är 

idag den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Diagnoser som ryms inom det 

lindriga och medelsvåra psykiska diagnospanoramat är svårbedömda och 

även patientens funktionsförmåga och aktivitetsbegränsning. 

I landstingets handlingsplan Psykisk ohälsa med fokus på lindriga och me-

delsvåra besvär, 2015 visas på fortsatta aktiviteter för att långsiktigt utveckla 

och förbättra sjukskrivningsprocessen. 

5. Utökat elektroniskt informationsutbyte  

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

Inom ramen för överenskommelsen om sjukskrivningsmiljarden pågår arbete 

på nationell nivå och inom landstinget i syfte att vidareutveckla funktional-

iteten för överföring av information och effektivisering av kommunikation 

mellan hälso- och sjukvård och försäkringskassan. Utvecklingen syftar också 

till att möjliggöra att den enskilde får tillgång till sina intyg genom In-

tygstjänsten, och därmed återfår ansvar för sina intyg.   

I landstingets handlingsplan Utökat elektroniskt informationsutbyte, 2015 

visas på fortsatta aktiviteter för att möjliggöra och vidareutveckla arbetet. 

Landstinget ska:  

 Driftsätta vissa tekniska lösningar för att möjliggöra att elektroniska läka-

rintyg kopplas till intygs- och statistiktjänsten. 

 Senast den 31 oktober 2015 tagit fram en formaliserad införandeplan för 

att tekniskt integrera det försäkringsmedicinska beslutsstödet med jour-

nalsystem eller annat system för intygsskrivande. Planen ska innehålla en 

tidplan och beskriva hur landstinget, med målsättningen att senast den 1 

december 2016, har tillgång till det försäkringsmedicinska beslutsstödet i 

sina system. 

 Senast den 31 oktober 2015 tagit fram en formaliserad införandeplan 

avseende intygshantering genom realisering av strukturerad överföring av 

medicinsk information och därtill tillhörande kommunikation (situations-

anpassade intyg). 

 När statistiktjänsten är vidareutvecklad på nationell nivå och situations-

anpassade intyg är infört ska landstingen använda statistiktjänsten för att 
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möjliggöra uppföljning av sjukskrivningsmönster på verksamhets-, lokal 

och regional nivå.  

Hälso- och sjukvårdsenhetens roll 

 Bereda nationell överenskommelse och ta fram beslutsunderlag för lands-

tingets hantering inom området.  

 Sammanställning av resultat landstingsövergripande och nationellt.  

 Ge stöd till divisionerna i deras arbete  

 Samverkan internt och externt.  

 Deltagande i nätverk och nationell kontaktperson.  

 Försäkringsmedicinsk utbildning som erbjuds till AT- och ST-läkare 

integreras i ordinarie utbildningsplanering i samverkan med Utvecklings-

avdelningens utbildningsenhet.   

Uppdrag till divisionerna 

 Utse samordningsansvarig inom divisionerna.  

 Vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att landstingets verksam-

heter uppfyller mål för den rörliga delen och mål i villkoren.  

 Implementering av beslutade handlingsplaner (villkor 1-5).  

 Uppföljning på divisions- och verksamhetsnivå, samt vid behov rappor-

tera till HSE.  

 Samverkan intern och externt.  

 Stödja rehab-koordinatorerna i deras roll i samverkan och i samarbetet 

runt individen. 

 Utveckla uppdraget som medicinsk rådgivare inom primärvården för att 

även omfatta försäkringsmedicin 

 Ansvara för gemensamma koordinatorsträffar och lokala träffar med 

försäkringskassan.  

 Utveckla samverkan med arbetsförmedling för komplexa kundkatego-

rier med särskilda behov.   

 Ansvara för utbildningsinsatser och informationsaktiviteter internt.  

Uppdrag till division Länsteknik 

 Utse samordningsansvarig inom divisionen.  

 Vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att landstinget uppfyller 

målen i villkor 5, Utökat elektroniskt informationsutbyte.  

 Implementering av tekniska delar i beslutad handlingsplan för 2015.  

 Samverkan intern och externt. Avrapportering till HSE. 

 Ansvara för och delta i utbildningsinsatser och informationsaktiviteter 

internt.  

Uppföljning/redovisning 

 Medlen utbetalas efter det att respektive landsting vidtagit åtgärder enligt 

överenskommelsen. Medlen fördelas utifrån betalningsmodellens två de-

lar.  
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 För villkor 1-4 ska landstinget återrapportera till försäkringskassan senast 

den 1oktober 2015. Den villkorade åtgärdsinriktade delen fördelas mellan 

landstingen i relation till befolkningsandel. För villkor 5 finns en särskild 

tidplan för planerade händelser och leveranser. En formaliserad införan-

deplan ska lämnas till Försäkringskassan senast den 31 oktober 2015. 

Försäkringskassan svarar för uppföljning, bedömning, beräkning och utbe-

talning av bidragen. 

Incitamentsstruktur  
Ingen incitamentsersättning ges för sjukskrivningsmiljarden. Däremot finan-

sieras 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 pri-

märvård med 200 tkr. 

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

medlen avsätts 150 tkr centralt för kostnader i samband med AT- och ST-

läkarutbildning.  

 Rehabkoordinatorer: Hälso- och sjukvårdsdivisionerna erhåller medel för 

rehabkoordinatorer med en schablon motsvarande 15 procents lön. Alla 

hälsocentraler ska ha en rehabkoordinator enligt fastställt uppdrag (bifo-

gas).  

 Utökat elektroniskt informationsutbyte: Centralt avsätts 2,6 mkr för ge-

nomförande av uppdrag under villkor 5. 

 Folkhälsocentrum: För implementering av sjukdomsförebyggande riktlin-

jer avsätts 1,45 mkr. Satsningen avslutas i och med 2015 års finansiering.   

Utbetalning 

Hälso- och sjukvårdsdivisioner och privata vårdcentraler 

Verksamheterna erhåller medel för rehabkoordinatorer som en intäkt och 

fördelar själva till respektive enhet. Om någon enhet inte fullföljer sitt upp-

drag ska medlen återbetalas.  

 Division Närsjukvård = 2,368 mkr 

 Privata hälsocentraler = 0,306 mkr  

 Division Länssjukvård = 0,076 mkr  

 Om någon enhet inte fullföljer sitt uppdrag ska medel återbetalas.   

Folkhälsocentrun 

 Folkhälsocentrum erhåller 1,45 mkr för implementering av sjukdoms-

förebyggande riktlinjer i form av en intäkt.  
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Fördjupade medicinska utredningar 

Sammanfattning av nationell överenskommelse 

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 2015 är avsatt 200 

mkr för satsningar inom området. 

Som stöd för arbetets hänvisas till: 

 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 

om fördjupade medicinska utredningar 2014-2015.  

 Redovisningskrav fördjupade medicinska utredningar, slutversion 2014 

 Rutiner för beställning SLU, TMU, 2014-2015 

Prestationskrav/villkor 

Med fördjupade medicinska utredningar avses särskilt läkarutlåtande (SLU) 

och teambaserad medicinsk utredning (TMU).  Om landstingen genomför 

SLU och TMU i enlighet med försäkringskassans krav och inom föreskriven 

tid utgår ersättning per medicinsk utredning.  

Landstingen får ersättning per beställd och levererad utredning för TMU 

med 38 000 kr och för SLU 14 500 kr. 

Uppföljning/redovisning 

Försäkringskassan svarar för uppföljning, beräkning och utbetalning av er-

sättning till varje landsting. Ersättningen betalas ut fyra gånger per år utifrån 

genomförda och av försäkringskassan godkända utredningar. Utbetalnings-

datum: 30 april, 31 augusti, 30 oktober 2015. Fjärde utbetalningen senast 28 

februari 2016 avser utredningar som har godkänts för betalning under pe-

rioden 1 oktober - 31 januari 2016.  

Uppdrag 

Hälso- och sjukvårdsenhetens roll  

 Bereda nationell överenskommelse och ta fram beslutsunderlag för lands-

tingets 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.   

Uppdrag till divisionerna 

 Utse samordningsansvarig inom divisionerna.  

 Vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att landstingets verksam-

heter levererar fördjupade medicinska utredningar enligt gällande över-

enskommelse med försäkringskassan i Norrbottens län.   
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 Redovisning av TMU och SLU till försäkringskassan i enlighet med re-

dovisningskrav.  

 Samverkan internt och externt.  

Incitamentsstruktur  
Division Närsjukvård erhåller ersättning per beställd och utförd TMU och 

SLU enligt nedan. Ersättningen uppgår till 92 procent av den ersättning 

landstinget erhåller: 

 35 000 kr/ TMU 

 13 300 kr/ SLU 

Utbetalning 

Division Närsjukvård rapporterar antal genomförda utredningar kvartalsvis 

till försäkringskassan.  

Ersättningen redovisas till divisionen efter att landstinget fått ersättning per 

kvartal i form av intäkt.  
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Kömiljarden 2014 

Bakgrund 
Den nationella överenskommelsen för fortsatta insatser för att förbättra pati-

enters tillgänglighet till hälso- och sjukvård, kömiljarden 2014 avslutas. 

Landstinget har fått 5,3 mkr avseende 2014 som inte tagits hänsyn till i bok-

slut 2014. Det avser ersättning för landstingets resultat i november och de-

cember 2014 där landstinget fick mer än landstingets befolkningsandel för 

behandling. 

År 2014 fanns en incitamentsstruktur inom landstinget där divisionerna fick 

60 procent av erhållen ersättning om grundkrav och prestationsvillkor upp-

fyllts. 

Utbetalning 
Tillgänglighetsbonusen bokförs som intäkt på divisionerna: 

 Division Länssjukvård får 60 procent av erhållen ersättning för behand-

ling november-december 2014. 

 Division Länssjukvård får 1,3 mkr för finansiering  av år 2 av det tidigare 

beviljade kökortningen i Neurovuxteamet. 
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2014 2015 Centralt Totalt

utfall Möjligt LS NS kostnader

LS NS LS NS

Psykisk ohälsa

2014 års prestationsers

Barn o unga 7,9 6,6 2,853 80% 5,28 0,00 8,133 Resultat 2014-exkl  SIP

Vuxenpsykiatri 1,3 0,0 80% 0,00 0,00 0,000 bet ti l l  divis ionen 2014

Vuxenpsykiatri korr 2013 3,9 3,9 0,000 80% 0,00 3,12 3,120

0,000

2015 års prestationsers

Barn o unga tillgänglighet  a 1,8 80% 0,000 ev ers  ti l l  Divis ionen 2016

Barn o unga SIP   b 1,3 0,000

Första linjen   c 2,1 0,10 23% 57% 0,45 1,09 1,641 projekt och rul la  över ti l l  2016

Vuxna kval register  d 0,0 2,6 80% 0,000 ev ers  ti l l  Divis ionen 2016

Tvångsvård   e 1,3 1,3 80% 0,000 ev ers  ti l l  Divis ionen 2016

Överförs till 2016 -5,7 0,000 a+d+e

Summa 14,4 13,8 0,100 0,000 2,853 1,830 3,770 5,730 4,211 12,894

Kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- 

och sjukvård

Sökbara medel för projekt med syfte att öka 

användningen av nationella kunskapsstöd och 

utveckla uppföljning primärvård, 10 mkr 0,000

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

Tillgänglighets och samordningsmiljard

Handlingsplan 26,000 8,800 9,000 3,000 20,800 fördelat på 16 mån fr sept 2015

0,000

Summa 26,000 8,800 0,000 0,000 0,000 0,000 9,000 3,000 20,800

Cancervård 0,000

Handlingsplan 10,618 3,434 4,350 0,710 8,494 varav Centralr 1,525 till Länsteknik

Summa 0,000 10,618 3,434 4,350 0,710 0,000 0,000 0,000 0,000 8,494

Prognos

Division

Incitament
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2014 2015 Centralt Totalt

utfall Möjligt LS NS kostnader

LS NS LS NS

Rehabiliteringsgaranti

KBT 9,5 8,800 0,515 0,115 2,890 0,000 0,000 3,520 5 tkr/beh;  704 s t 2014

MMR 1 4,8 4,750 0,720 3,080 0,000 0,000 3,800 20 tkr/beh; 190 s t 2014

MMR 2 2,6 2,610 1,160 0,000 0,000 1,160 20 tkr/beh; 58 s t 2014

Utvecklingsmedel 1,0 0,000 0,000 0,000

Summa 17,81 16,160 1,235 0,115 7,130 0,000 0,000 8,480

Sjukskrivningsmiljarden

Försäkringsmedicin 3,9 3,900 0,200 0,000 0,000 0,200

Försäkringsmedicin AT/ST utb 0,150 0,150

Tidig samverkan 3,9 4,550 0,306 0,076 2,368 0,000 0,000 2,750

Jämställd sjukskrivningsårocess 1,3 1,300 0,000 0,000 0,000

Kvalite läkarintyg 2013 års ÖK 2,2 0,000 0,000 0,000

Psykisk ohälsa lindriga besär 2,6 2,600 0,000 0,000 0,000

Elektroniskt infoutbyte 1,3 2,600 2,080 0,000 0,000 2,080 godkänt att lev april 2015 OK

Implementering sjukdomsföreby riktlinjer 1,450 0,000 0,000 1,450

Rörligt 0,000 0,000 0,000

Summa 15,167 14,950 4,186 0,076 2,368 0,000 0,000 6,630

Fördjupade medicinska utredningar

SLU 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,3 tkr/beh= 2 st 2014

TMU 1,710 1,710 1,575 0,000 0,000 1,575 35 tkr/beh = 45 st 2014

Summa 1,739 1,710 0,000 0,000 1,575 0,000 0,000 1,575

Kömiljarden 2014

Incitamentsersättning 12,8 5,3 1,269 60% 3,153 4,422 Kökortning NEP, år 2

Summa 12,800 5,300 0,000 1,269 0,000 3,153 0,000 4,422

Totalt 61,902 88,571 17,755 5,810 14,636 1,830 3,770 17,883 7,211 63,295

Prognos

Division

Incitament


