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Svar på remiss Ny lag om koordineringsinsatser inom hälsooch sjukvården
Ärendebeskrivning
Regeringen föreslår, i enlighet med rubricerad promemoria, permanent skyldighet
för landstingen att erbjuda individuellt stöd för att främja återgång till arbetslivet.
Enligt förslaget ska en ny lag införas om att landstingen ska erbjuda
koordineringsinsatser till patienter som har ett särskilt behov av individuellt stöd
för att kunna återgå till arbetslivet. Koordineringsinsatserna ska ges inom hälsooch sjukvårdsverksamheten och bestå av personligt stöd, intern samordning,
samverkan med andra aktörer och liknande insatser som främjar den enskilde
patientens återgång till arbetslivet. Landstingets ansvar omfattar inte insatser som
andra aktörer ansvarar för enligt andra föreskrifter.
Försäkringskassan har fortsatt samordnings- och tillsynsansvaret för att klarlägga
den enskildes behov inom olika områden och att samordna och driva på insatser
hos andra aktörer. Om en patient kan antas ha behov av rehabiliteringsåtgärder
utanför hälso- och sjukvårdens ansvarsområde ska landstinget informera
Försäkringskassan om det, förutsatt att patienten samtycker till det.
Landstingets nya ansvar ska omfatta patienter som ges vård enligt hälso- och
sjukvårdslagen. Arbetet med att koordinera vården ska dokumenteras i journal,
tillsammans med övrig dokumentation inom hälso- och sjukvården.
Patientdatalagen ändras så att definitionen av hälso- och sjukvård även omfattar
verksamhet enligt lagen om koordineringsinsatser till vissa patienter.
Patientdatalagens bestämmelser om personuppgiftsbehandling, inre sekretess och
elektronisk åtkomst, utlämnande av uppgifter och handlingar och kvalitetsregister
ska därmed tillämpas även för koordineringsverksamhet. Den som arbetar eller har
arbetat med koordineringsinsatser inom enskilt bedriven verksamhet omfattas av
bestämmelserna om tystnadsplikt.
Den föreslagna lagen om koordineringsinsatser för vissa patienter för att främja
återgång till arbetslivet ska träda i kraft den 1 januari 2019. Även den ändring som
görs i patientdatalagen ska träda i kraft den 1 januari 2019.
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Som kompensation för det nya åtagandet om koordineringsinsatser föreslås
landstingen kompenseras med 361 miljoner kronor årligen. Det är en lägre summa
än nuvarande kostnadsnivåer i landstingen, vilket motiveras med att uppdraget
begränsas till koordinering av hälso- och sjukvårdens insatser.
Region Jämtland Härjedalen har beretts möjlighet att i ett remissvar ge synpunkter
på förslaget om ny lag. Ett förslag till svar har upprättats inom hälso- och
sjukvårdspolitiska avdelningen där Region Jämtland Härjedalen huvudsakligen är
positiv till förslaget om ny lag men lämnar några synpunkter.
Svaret ska lämnas senast 28 maj men vi har fått förlängd svarstid till 1 juni.
Paragrafen bör därför justeras omedelbart.

Regiondirektörens förslag
1. Upprättat förslag till svar på remiss Ny lag om koordineringsinsatser inom
hälso- och sjukvården antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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