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DS 2016:41
Ärendebeskrivning
För en rättssäker prövning av sjukförsäkringsärenden behöver Försäkringskassan
i vissa fall fördjupade underlag i form av försäkringsmedicinska utredningar.
Underlagen ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för
individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet.
Regeringen och SKL har sedan 2010 ingått en rad överenskommelser om
ersättning till landstingen för att tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar
till Försäkringskassan. Utredningarna har varit av två sorter, Särskilt
läkarutlåtande (SLU) som baseras på en läkares utredning och Teambaserad
medicinsk utredning (TMU) där flera yrkeskompetenser samverkar. Från år 2017
kan Försäkringskassan även beställa Arbetsförmågeutredningar (AFU) när den
försäkrades arbetsförmåga ska prövas mot normalt förekommande arbeten på
arbetsmarknaden.
Ersättningsnivåerna är för år 2017:


28 000 kr för TMU



14 500 kr för SLU



16 300 kr för AFU

Särskild ersättning erhållas för tolk samt för AFU, om läkaren behöver stöd av
psykolog, arbetsterapeut eller fysioterapeut.
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Under år 2016 levererade Region Jämtland Härjedalen 186 utredningar till
Försäkringskassan, varav 113 TMU och 73 SLU. Utredningarna utfördes av
Regionens egen smärtenhet, Rygginstitutet i Sundsvall och privatläkare Curt
Rolleri, Sundsvall. För utredningarna och administration erhöll Regionen 4,8 mkr,
varav 1,6 mkr gick till Regionens egen smärtenhet.
Den utredning som detta remissyttrande avser handlar om att staten vill
lagreglera det som tidigare hanterats i ovan nämnda årliga överenskommelser
mellan Staten och SKL. SKL har tidigare framfört till regeringen att det inte är
hållbart att reglera utredningar som är ett konstant behov av Försäkringskassan
genom överenskommelser. Innehållet överensstämmer i stort med nuvarande
överenskommelse, vilken gäller fram till 2017-12-31.
Region Jämtland Härjedalen är, i likhet med SKL, i huvudsak positiv till att
hanteringen av de försäkringsmedicinska utredningarna lagregleras från år 2018.
Det är dock viktigt att lagtexten säkerställer att landstingen får bra
planeringsförutsättningar både med avseende på volymprognoser och
ersättningsnivån för utförda utredningar. I annat fall riskerar åtagandet att skapa
undanträngningseffekter inom hälso- och sjukvården. Många landsting har svårt
att rekrytera egna läkare för dessa utredningar och tvingas därför köpa tjänster av
andra landsting eller privata vårdgivare.
Region Jämtland Härjedalen genomförde i slutet av år 2016 en upphandling av
försäkringsmedicinska utredningar. Upphandlingen föll väl ut och för de
kommande åren bedöms Regionen klara Försäkringskassan beställningar, i egen
verksamhet och med stöd av privata vårdgivare.

Regiondirektörens förslag
1. Svar på remiss; Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna, enligt
upprättat förslag daterat 2017-02-03 antas.
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2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Ingela Jönsson
Tf Regiondirektör

Carsten Dencker
Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska

avdelningen
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