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Svar på remiss Ds 2018:5 Ny lag om
koordineringsinsatser inom hälso- och
sjukvården
Diarienummer S2017/01463/SF
Region Jämtland Härjedalen ställer sig bakom promemorians förslag om
ny lag med nedanstående synpunkter:


Den föreslagna ersättningen till landstingen är väsentligt lägre än
nuvarande kostnadsnivå och kommer inte att räcka för att bibehålla
den upparbetade koordinatorfunktionen i primärvården. Än mindre
räcker ersättningen för att utveckla en koordinatorfunktion inom den
specialiserade vården.



Ersättningen till landstingen bör inte fördelas befolkningsbaserad utan
bygga på en fast och en rörlig del. Ett geografiskt stort län som
Jämtland, med 1 % av landets befolkning på 12 % av landets yta, har
många små enheter med långa avstånd mellan. Utvecklingsuppdraget
är detsamma och lika kostsamt i Jämtland som i övriga Regioner och
landsting. Vid en strikt befolkningsbaserad utfördelning av
ersättningen blir kvarvarande medel för operativ koordinering lägre för
Jämtlands invånare än för övriga delar av landet. Detta är olyckligt och
ger inte förutsättningar för en jämlik verksamhet över landet.
Ersättningen bör fördelas så att alla landsting/regioner får en fast
ersättning för utveckling och vidmakthållande av arbetssättet och en
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rörlig del baserad på antal länsinnevånare.


Vi uppfattar att Försäkringskassan i Jämtlands län under de senaste
åren haft svårt att kunna prioritera sitt samordningsuppdrag. Med
denna nya lag och den föreslagna ersättningen kommer Region
Jämtland Härjedalen att släppa en del av de samordnande
arbetsuppgifter som nuvarande koordineringsfunktion åtagit sig i
relation till patienterna.
För att patienter inte ska ”falla mellan stolarna” och sjukskrivningarna
öka är det angeläget att Försäkringskassan i Jämtland Härjedalen ges
förutsättningar att leva upp till sitt samordnings- och tillsynsuppdrag.
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