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Bakgrund 
Regeringen och SKL har ingått en tvåårig överenskommelse. Totalt avsätts 

1,44 miljarder kronor per år varav 500 mkr avser stimulansmedel för be-

handlingar och rehabiliteringsinsatser inom villkor 3.  

Syftet med årets överenskommelse är att stimulera kvalitetshöjande insatser 

inom hälso- och sjukvården för att sjukskrivning ska bli en del av vård och 

behandling. Målet är att slutföra flera av de insatser som har utvecklats ge-

nom tidigare överenskommelser särskilt vad gäller koordinatorsfunktionen, 

kompetensutveckling försäkringsmedicin och utökat elektroniskt informat-

ionsutbyte. Som stöd för arbetets hänvisas till: En kvalitetssäker och effektiv 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, Överenskommelse mellan staten 

och Sveriges Kommuner och Landsting 2017-2018.  

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

vården åtar sig att genomföra vissa åtgärder inom fyra områden för att bidrag 

ska utbetalas.  

 

1. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin  
150 mkr fördelas för 2018 till de landsting/regioner som klarat samtliga krav 

under villkoret. Prioriterade områden är system och ledningsstrukturer för 

kompetensutveckling och kvalitetsuppföljning av sjukskrivningsprocessen 

samt kompetenssatsning i försäkringsmedicin för ST läkare. Landsting-

en/regionerna ska säkerställa tillgång till läkare med försäkringsmedicinsk 

kompetens senast 2018.  

 

2. Funktion för koordinering  
430 mkr fördelas för 2018 till de landsting/regioner som klarat samtliga krav 

under villkoret. För att Region Norrbotten fortsatt ska klara kravet på utökad 

nivå krävs att verksamheterna vidmakthåller och utvecklar nuvarande funkt-

ion för koordinering. Se uppdragsbeskrivning för koordinatorsfunktionen 

2017-2018. 

  

3. Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långva-
rig smärta  

500 mkr fördelas till de landsting/regioner som levererar evidensbaserade 

medicinska rehabiliteringsinsatser av somatisk och psykologisk karaktär till 

personer i åldrarna 16 – 67 år. Insatser vid psykisk ohälsa kan eventuellt 

ändras 2018 till följd av Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer vid ångest 

och depression.  

50 mkr fördelas till de landsting/regioner som tar tidigt kontakt med arbets-

givare eller arbetsförmedling.  

4. Utökat elektroniskt informationsutbyte  

100 mkr fördelas till de landsting/regioner som klarat samtliga krav under 

villkoret i syfte att vidareutveckla funktionaliteten för överföring av inform-
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ation och effektivisering av kommunikation mellan hälso- och sjukvård och 

försäkringskassan.  

Roller och ansvar  

Försäkringsmedicinsk kompetens  

 Försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare ska säkerställa kompetensut-

veckling samt att försäkringsmedicin integreras i regionens ledningssy-

stem.  
  

Hälso- och sjukvårdsenheten  

 Bereda nationell överenskommelse och ta fram beslutsunderlag för 

Region Norrbottens hantering inom området.  

 Sammanställning av resultat regionövergripande och nationellt.  

 Stödja divisionerna i deras arbete  

 Samverkan internt och externt.  

 Deltagande i nätverk och nationell kontaktperson.  
 

Utbildningsenheten  

 Försäkringsmedicinsk utbildning som erbjuds till AT- och ST-läkare 

ska integreras i ordinarie utbildningsplanering.  

 

Hälso- och sjukvårdsdivisionerna  

 Utse samordningsansvarig inom divisionerna.  

 Vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att Region Norrbotten 

uppfyller målen i villkoren.  

 Implementering av beslutade handlingsplaner (villkor 1-4).  

 Uppföljning på divisions- och verksamhetsnivå. Avrapportera till HSE.  

 Samverkan intern och externt.  

 Stödja koordinatorerna i deras roll enligt uppdragsbeskrivning.  

 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.  
 

Division Länsteknik  

 Utse samordningsansvarig inom divisionen.  

 Vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att landstinget uppfyller 

målen i villkor 4, utökat elektroniskt informationsutbyte.  

 Samverkan intern och externt. Avrapportera till HSE.  

 Ansvara för och delta i utbildningsinsatser och informationsaktiviteter 

internt.  

 

Uppföljning/redovisning  

Under förutsättning att Region Norrbotten uppfyller villkoren för 2018 utgår 

ersättning baserat på befolkningsunderlag för villkor 1-4 enligt nedan.  
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Villkor 1, Kompetenssatsning i försäkringsmedicin: 3,9 mkr per år  

Landstingen/regionerna återrapporterar till försäkringskassan senast den 3 

oktober 2018. Utbetalning av medel sker senast den 28 januari 2018. För 

villkor 1 ska Region Norrbotten återrapportera till försäkringskassan senast 

den 3 okt 2018.  

Villkor 2, Funktion för koordinering: 11,2 mkr   

Utbetalning av medel sker senast 28 januari 2019. För villkor 2 ska Region 

Norrbotten återrapportera till försäkringskassan senast den 3 oktober 2018.  

Villkor 3, Psykisk ohälsa och smärta: Max 13,8 mkr per år  

Utbetalning sker senast den 1 februari 2018.  

Rehabiliteringsinsatser: Samordningsansvarig inom division Närsjukvård 

rapporterar genomförda medicinska rehabiliteringsinsatser till försäkrings-

kassan. Av redovisningen ska framgå vilka behandlingar som genomförts, 

inom vilken tid, vem som genomfört dessa samt om kontakt tagits med ar-

betsgivare/arbetsförmedling. Försäkringskassan svarar för uppföljning, be-

dömning, beräkning och utbetalning av bidragen 

Region Norrbotten redovisar antalet genomförda behandlingar till försäk-

ringskassan vid tre tillfällen under 2018. Redovisningarna ska inkomma till 

Försäkringskassan senast  

 27 april 2018 

 31 augusti 2018 

 29 mars 2019   

Extra stimulans: Region Norrbotten får del av ytterligare max 1,3 mkr (3 

000 kr/patient) för tidig kontakt med arbetsgivare, företagshälsovård eller 

arbetsförmedling. Ersättning utgår senast den 29 april 2019 för kontakter 

under 2018. Medel som inte är förbrukade vid kvartal fyra fördelas till de 

landsting/regioner som har tagit fler kontakter än vad de får ersättning för 

utifrån sin befolkningsandel.  

Villkor 4, Elektroniskt informationsutbyte  

För villkoret finns särskild tidplan. För att få ta del av stimulansmedel ska 

utvecklingsarbetet fortsätta, utvecklas och i vissa delar slutföras under 2018. 

Samtliga redovisningar lämnas till försäkringskassan.  

Baserat på befolkningsunderlag fördelas statliga medel till de lands-

ting/regioner som:  

 Senast maj 2018 redovisar att man uppnått milstolpe 6 enligt införande-

planen (25 mkr).  

 Senast 14 december 2018 redovisar att man har uppnått milstolpe 10 

och angett slutdatum för att uppnå milstolpe 11 under 2019 (75 mkr).  
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Incitamentsstruktur  

För att skapa förutsättningar för en välfungerande sjukskrivningsprocess i 

Region Norrbotten fördelas ersättning för olika uppdrag enligt rubriken ne-

dan.  

Utbetalning  

 Regiongemensamt erhåller 1, 0 mkr för köp av försäkringsmedicinsk 

kompetens samt AT- och ST-läkarutbildning i försäkringsmedicin.  

 Rehabkoordinatorer: Division Närsjukvård och privata hälsocentraler 

erhåller medel för rehabkoordinatorer med en schablon motsvarande 20 

procents lön enligt fastställt uppdrag med totalt 5, 1 mkr. Division När-

sjukvård erhåller 3,84 för koordinatorer inom primärvård och vux-

enpsykiatri och privata hälsocentraler erhåller 0,48 mkr.  

 Inom området psykisk ohälsa och smärta ersätts division Närsjukvård 

enligt nedan:  

- 20 000 kr/behandling, MMR nivå 1. 

- 20 000 kr/behandling, MMR nivå 2. 

- 3 000 kr/behandling KBT/I-KBT och IPT. 

- 2 500 kr/tidig kontakt med arbetsgivare, företagshälsovård eller arbets-

förmedling.  

- 1,9 mkr för KBT steg 1 utbildning. Avser primärvård/psykiatri.  

- 0,250 mkr för utbildning av rehabkoordinatorer, primärvård/psykiatri.  

- 0,5 mkr till utbildning handledaruppdrag, primärvård.  

- 0,5 mkr projektledning behandling via nätet.  

Utökat elektroniskt informationsutbyte: Regiongemensamt erhåller 2,0 mkr 

för genomförande av uppdrag under villkor 4.   

Medlen för rehabkoordinatorer fördelas till närsjukvården med 1/12 per må-

nad. Privata hälsocentraler fakturerar regionen. Om en enhet inte fullföljer 

uppdraget ska medlen återbetalas. 

Sjukskrivning och rehab 
Resurser 
tkr Centralt NSV 

Rehabkoordinatoer 5 400 540 4 860 

KBT/IKBT 4 000 4 000 
 MMR 1 behandling 2 500 2 500 
 MMR 2 behandling 1 700 1 700 
 Elektronisk överföring info mellan  2 000 2 000 
 HSV och FK 

   KBT utbildning 24 personer 1 900 1 900 
 Försäkringsmedicin, läkare 1 000 1 000 
 Utbildning handledaruppdrag  500 500 
 i primärvård 2 personer 

   Projektledning IKBT behandling  500 
 

500 

internet 
   Handlingsplaner folkhälsostrategi 300 300 

 Utbildning rehabkoordinatorer 250 250 
 Summa 20 050 14 440 5 360 

 

 


