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Beslut angående statliga överenskommelsen
En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess 2017–2018
Bakgrund
Sedan 2006 har SKL och regeringen ingått överenskommelser för att stimulera landstingen
till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i hälso- och sjukvården och för att utveckla
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
SKL och regeringen har får åren 2017–2018 tecknat en tvåårig överenskommelse för att
fortsatt stimulera kvalitetshöjande insatser inom hälso- och sjukvården för att förebygga
eller förkorta sjukskrivning och främja kvinnors och mäns återgång i arbete. Insatserna
bedöms höja kvaliteten i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen både inom hälso- och
sjukvården och sjukförsäkringen och vara till nytta för den enskilde patienten.
Målet med årets överenskommelse är att slutföra flera av de insatser som utvecklats genom
tidigare överenskommelser. Det gäller bland annat kompetenssatsning i försäkringsmedicin,
funktion för koordinering och utvecklingsarbetet inom utökat elektroniskt
informationsutbyte.
Den nya tvååriga överenskommelsen omfattar totalt 2,88 miljarder kronor. Av dessa är 500
miljoner avsatta per år för ersättning till landstingen för rehabiliteringsinsatser för lindrig
och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta, och cirka 730 miljoner för landstingens
utvecklingsarbete inom olika områden.
Överenskommelsen består av flera delar som var och en ersätts utifrån hur väl landstingen
uppfyller de ställda kraven. En del betalas ut i början av året och resterande del betalas ut i
inledningen av kommande år, beroende av hur väl landstinget uppfyllt kraven.
För år 2017 klarade Region Jämtland Härjedalen samtliga krav och full ersättning har
därmed betalats ut, del under 2017 och resterande del i inledningen av år 2018.
Under 2017 användes medlen enligt nedan:
Intäkter från staten
14,7 Mkr
Ersättning till primärvården för behandlingar:
Ersättning till primärvård och psyk för rehabkoordinatorer: -3,4 Mkr
Överföring av medel till HOSPA-stab för processledning -1,9 Mkr
IT-utveckling
-0,5 Mkr
Utbildningsinsatser
-0,6 Mkr
Övrigt
:
-0,2 Mkr

-3,4 Mkr
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Ekonomiskt överskott

4,7 Mkr

Mer information
2018 är sista året med denna överenskommelse. För år 2019 finns lagförslag om att
koordineringsuppdraget ska bli ett lagreglerat åtagande för landstinget, inskrivet i Hälsooch sjukvårdslagen.
Enligt förslaget ska Region Jämtland Härjedalen ersättas med ca 4,3 mkr för det utökade
uppdraget. Detta innebär i praktiken att ersättningen till Region Jämtland Härjedalen
minskar med ca 10 mkr år 2019 jämfört med år 2018 och tidigare år. Den ersättning som
utgår ska endast finansiera koordineringsuppdraget. Inga utvecklingsinsatser i övrigt inom
detta område föreslås finansieras av staten.
Den patientmiljard som landstingen får del av ersätter enligt lagförslaget till viss del de
medel som landstingen tidigare fått för utökade insatser för patienter med långvarig smärta
och lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

Förslag till nyttjande 2018
Eftersom 2018 är sista året med överenskommelsen görs särskilda insatser detta år för att
slutföra utvecklingsinsatser, rutinbeskrivningar och pågående IT-utveckling. Förberedelser
måste även göras inför år 2019 då verksamheten av ekonomiska skäl måste minska i såväl
volym som omfattning.
För år 2018 föreslås medlen användas enligt nedan.
Intäkter från staten
14,5 Mkr
Ersättning till primärvården för behandlingar:
Ersättning till primärvård och psyk för rehabkoordinatorer: -5,0 Mkr
Processledning
IT-utveckling
-0,5 Mkr
Utbildnings- och utvecklingsinsatser
-2,1 Mkr
Övrigt
:
-0,2 Mkr
Ekonomiskt överskott
1,0 Mkr

-3,8 Mkr
-1,9 Mkr

Regiondirektörens förslag
Föreslaget nyttjande av statsbidrag för Kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess godkänns:
Godkännes avseende för 2018 planerade insatser.
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