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Bakgrund  
Inom ramen för rehabiliteringskedjan ställs höga krav på kvalificerade medi-

cinska underlag i sjukpenningärenden samtidigt som tidsgränserna också 

ökar betydelsen för Försäkringskassan att snabbt och i rätt tid få tillgång till 

sådana underlag.  

För en rättssäker prövning av sjukpenningärenden behöver försäkringskassan 

i vissa fall fördjupade medicinska utredningar som grund för bedömning av 

den försäkrades arbetsförmåga. Överenskommelse mellan staten och SKL 

avser perioden 1 november 2016 till 31 december 2017.  

Som stöd för arbetets hänvisas till: Försäkringsmedicinska utredningar, 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för 

2018.  

 
Prestationskrav/villkor  
Om landstingen/regionerna genomför Särskilt läkautlåtande (SLU) teamba-

serad medicinsk utredning (TMU) och aktivitetsförmågeutredning (AFU) i 

enlighet med försäkringskassans krav och inom föreskriven tid, utgår ersätt-

ning med:  

 29 400 kr/TMU 

 14 900 kr/SLU  

 16 800 kr/AFU 

 5 900 kr/Utvidgad AFU Psykologutredning 

 3 100 kr/Utvidgad AFU fysioterapeut/arbetsterapeut utredning  

Ersättning för tolk utgår för TMU med 6 150 kr/utredning, AFU 3 300 

kr/utredning, AFU Psykolog 2 800 kr och AFU fysioterapeut/arbetsterapeut 

1 350 kr.  

För styckersättningarna avsätter staten under 2018 och 22,9 mkr.  

För de landsting/regioner som inte deltagit i pilotverksamheten för AFU men 

efter den 1 november 2016 väljer att börja göra AFU utgår en engångsvis 

uppstartsersättning med 0,2 mkr under 2018. För ändamålet avsätt totalt 1,2 

mkr under 2018.  

För att tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar krävs att regionen 

avsätter resurser för central administration. Ersättning utgår med 0,75 mkr 

per landsting/region. För ändamålet avsätts totalt 15,7 mkr. 

För utbildnings- och uppföljningsinsatser av personal som arbetar med de 

försäkringsmedicinska utredningarna utbetalas totalt högst 4,0 mkr under 

2018. Medlen för att utbilda personal i behörighetsutbildningar disponeras 

av försäkringskassan för att täcka sina kostnader i utbildningsverksamheten.  
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Roller och ansvar  

Hälso- och sjukvårdsenheten  

 Bereda nationell överenskommelse och ta fram beslutsunderlag för 

Region Norrbottens hantering inom området.  

 Sammanställning av resultat, regionövergripande och nationellt.  

 Samverkan internt och externt.  

 Deltagande i nätverk och nationell kontaktperson.  

 Säkerställa registrering av utförda utredningar som möjliggör upp-

följning i befintliga system.  

 

Divisionerna  

 Utse samordningsansvarig inom divisionerna.  

 Vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att regionen levererar 

fördjupade medicinska utredningar enligt gällande överenskommelse 

med försäkringskassan i Norrbottens län.  

 Redovisning av TMU och SLU till försäkringskassan i enlighet med 

redovisningskrav.  

 Samverkan internt och externt.  

 

Uppföljning/redovisning  

Försäkringskassan svarar för att utarbeta rutiner för utredningarna samt upp-

följning, beräkning och utbetalning av ersättningen. Ersättningen utbetalas i 

enlighet med de krav och redovisningsrutiner som fastställs av försäkrings-

kassan efter samråd med SKL. Utbetalningarna ska göras direkt från försäk-

ringskassan till regionen vid följande utbetalningsdatum: 

 25 maj 2018 

 28 september 2018 

 14 december 2018 

 5 april 2019 

Regeringen och SKL är överens om att beställningar av de försäkringsmedi-

cinska utredningarna inom ramen för överenskommelsen får göras fram till 

och med den 31 december 2018.  

Central administration  

För att kunna tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar krävs att 

resurser tas i anspråk från landstingens/regionernas centrala administration. 

Region Norrbotten erhåller ersättning för central administration med 0,75 

mkr.  

Incitamentsstruktur  

Division Närsjukvård erhåller medel för central administration med 0,75 mkr 

samt för försäkringsmedicinska utredningar med 4,1 mkr.  
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Försäkringsmed utredningar Resurser tkr NSV 

Försäkringsmed utredningar Sunderbyn 4 100 4 100 

Processledare & adm inför ny lag 750 750 

Summa 4 850 4 850 

 

Utbetalning  

Division Närsjukvård rapporterar antal genomförda utredningar kvartalsvis 

till försäkringskassan. Ersättningen redovisas till divisionen efter att region-

en fått medel per kvartal i form av intäkt. 

 

 

 


