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Ny statlig överenskommelse inom sjukskrivning- och
rehabilitering 2019
Bakgrund
Sedan 2006 har SKL och regeringen ingått ett antal överenskommelser för
att stimulera hälso- och sjukvården till att ge sjukskrivningsfrågorna ökad
prioritet och för att utveckla sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i
de olika landstingen/regionerna.
För åren 2017–2018 tecknade SKL och regeringen en tvåårig
överenskommelse med målsättning att slutföra flera av de insatser som
utvecklats i tidigare överenskommelser såsom kompetenssatsning i
försäkringsmedicin, funktion för koordinering och utökat elektroniskt
informationsutbyte med Försäkringskassan. För region Jämtland
Härjedalens del innebar överenskommelsen ca 14 mkr per år, utifrån att
man klarade alla skallkrav i överenskommelsen.
Under år 2018 signalerade Staten och SKL att det året skulle vara det
sista året med en statlig överenskommelse inom sjukskrivnings- och
rehabiliteringsområdet. Ett lagförslag presenterades innan sommaren som
angav att koordineringsuppdraget från och med år 2019 skulle bli ett
lagreglerat åtagande för landstingen, inskrivet i Hälso- och
sjukvårdslagen. Som kompensation för det ökade åtagande som lagen
innebar, i enligt med den så kallade Finansieringsprincipen, skulle Region
Jämtland Härjedalen ersättas med ca 6 mkr.
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I praktiken skulle lagförslaget innebära en sänkt ersättning för Region
Jämtland Härjedalen med ca 8 miljoner kronor per år, jämfört med
tidigare. Den nya ersättningen skulle huvudsakligen räcka till att
finansiera de anställda som arbetar med koordineringsuppdraget. Medel
för utvecklingsinsatser och riktade behandlingsinsatser i primärvården
skulle i princip upphöra.
Inför att den nya lagen skulle träda ikraft genomfördes inom Region
Jämtland Härjedalen, hösten 2018, en rad förberedande åtgärder såsom
utbildning av chefer inom hälso- och sjukvården, upprättande av
rutinbeskrivningar och färdigställande av systemstöd.

De medel som antogs skulle följa med den nya lagen budgeterades enligt
nedan:

Budget 2019 Sjukskrivningsprocessen och LUP psykisk ohälsa
Intäkter från staten - antagen ersättning
Ersättning för administration av Försäkringsmedicinska utredningar (annan överenskommelse)

Rehabkoordinatorer Primärvård 5,4 årsarbetare
Rehabkoordinatorer Specialiserad vård inkl psyk 1,5 årsarbetare
Försäkringsmedicin, ersättning läkartid
Utbildnings- och utvecklingsinsatser (inkl läkarutb)
Administration Försäkringsmedicinska utredningar
Operativt processtöd 1,0 årsarbetare
Processledning LUP sjukskrivning inkl LUP psykisk ohälsa

6 250 000
750 000
7 000 000
-3 100 000
-850 000
-1 200 000
-200 000
-450 000
-600 000
-600 000
-7 000 000
0
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Aktuellt läge år 2019
Som en följd av det parlamentariska läget efter valet sköts det utarbetade
lagförslaget på framtiden i avvaktan på ny regering.
För att inte tappa tempo i arbetet med sjukskrivningsprocess och
arbetsinriktad rehabilitering tecknade SKL och regeringen i december en
ny överenskommelse för år 2019. Överenskommelsen liknar i allt
väsentligt den överenskommelse som gällde för åren 2017–2018. Till
överenskommelsen kopplade Regeringen drygt 1,3 miljarder kronor, vilket
är något mer än tidigare år.
Överenskommelsen möjliggör för regionerna att fortsätta det arbete som
pågår inom detta område. Det innebär bland annat en fortsatt utveckling
och fördjupning av kompetenssatsningen inom försäkringsmedicin och
inom funktionen för koordinering. Men också att elektroniskt
informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer kan
vidareutvecklas, kvalitetssäkras och etableras för förvaltning.
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Som en följd av tecknandet av den nya överenskommelsen mellan staten
och SKL har ett reviderat budgetförslag utarbetats inom Region Jämtland
Härjedalen.
Jämfört med den tidigare beslutade budgeten har 6 miljoner kronor
tillskjutits för riktade insatser i primärvård. Målgruppen är patienter med
psykisk ohälsa och långvarig smärta.
Sedan många år har primärvården genom de statliga
överenskommelserna fått ca 4–6 miljoner kronor årligen för att genomföra
ett urval behandlingar till dessa patientgrupper. I det bantade ramförslag
som 2018 års lagförslag innebar togs pengarna bort. När de nu återigen
tillförts ökar möjligheterna igen att kunna erbjuda länets invånare adekvat
och snabb vård och behandling.
Alla pengar är inte utlagda i budgeten utan i planeringen ligger ett
överskott på 1,75 miljoner kronor att nyttja för annan angelägen
verksamhet. Bemanningen för rehabkoordinatorer och processledning
ligger kvar i nivå från den tidigare och bantade budgetramen.
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Reviderat budgetförslag
Rev budget 2019 Sjukskrivningsprocessen och LUP psykisk ohälsa
Intäkter från staten - antagen ersättning
14 000 000
Ersättning för administration av Försäkringsmedicinska utredningar (annan överenskommelse)
750 000
14 750 000
Rehabkoordinatorer Primärvård 5,4 årsarbetare
Rehabkoordinatorer Specialiserad vård inkl psyk 1,5 årsarbetare
Försäkringsmedicin, ersättning läkartid
Utbildnings- och utvecklingsinsatser (inkl läkarutb)
Administration Försäkringsmedicinska utredningar
Operativt processtöd 1,0 årsarbetare
Processledning LUP sjukskrivning inkl LUP psykisk ohälsa
Riktade insatser till patienter med psykisk ohälsa och långvarig smärta (ffa inom primärvård)

-3 100 000
-850 000
-1 200 000
-200 000
-450 000
-600 000
-600 000
-6 000 000

-13 000 000
Kvarstående medel

1 750 000

