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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 regionens arbete finns samlade i 

nedanstående tio överenskommelser. I huvudsak bygger överenskommelser-

na på ett antal grundkrav och prestationskrav/villkor och innehåller ersätt-

ningar i olika former. Målsättningen är bland annat att stärka pågående ar-

bete inom de olika områdena, ge utrymme för lokala anpassningar och ta 

fram plan för fortsatt arbete efter det att överenskommelserna fasas ut.  

Nationella överenskommelser för 2018 finns inom nedanstående områden:   

 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 

 Kortare väntetider i cancervården 

 Professionsmiljarden – Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och 

sjukvården 

 Goda villkor och arbetssätt 

 Patientmiljarden – Insatser för förbättrad tillgänglighet och samordning 

 Förlossningsvård och kvinnors hälsa 

 En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess   

 Försäkringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU 

 Ökad tillgänglighet i barnhälsovården 

 Beredskap 

Inriktning 
Regionstyrelsen har i sin plan angett att regiondirektören ska beakta de stat-

liga överenskommelserna med stimulansmedel i tillämpliga delar. 

Ledningen har diskuterat hur ersättningar/incitament från överenskommel-

serna ska hanteras. Faktorer som försvårar hanteringen är att nationella över-

enskommelser beslutas mycket sent på året eller en bit in på nya året vilket 

försvårar hanteringen. Överenskommelserna är utformade olika gällande 

prestationskrav och redovisningskrav och tidpunkt för redovisning skiljer sig 

åt.  

Ett grundläggande villkor för att ersättning från de nationella överenskom-

melserna ska ges till divisionerna är att regionen som helhet uppnår grund-

krav och eventuella prestationskrav. Divisionerna får ersättning utifrån upp-

nått resultat eller för att genomföra planerade aktiviteter. I vissa fall behöver 

en handlingsplan lämnas in och bli godkänd för att regionen ska få ersättning 

från staten.  

Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd ansvarar för det strategiska 

uppdraget med samordning och rapportering på regionnivå 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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Överenskommelserna beskrivs enskilt i separata dokument med följande 

innehåll:  

 Sammanfattning av nationell överenskommelse 

 Roller och ansvar 

 Uppföljning/redovisning 

 Incitamentsstruktur 


