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Statlig överenskommelse inom sjukskrivning och
rehabilitering
Ärendebeskrivning
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.
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 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.
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.

Tjänsteskrivelse

Alla pengar är inte utlagda i budgeten utan i planeringen ligger ett
överskott på 1,75 miljoner kronor att nyttja för annan angelägen
verksamhet som kan upptäckas under året. Bemanningen för
rehabkoordinatorer och processledning ligger kvar i nivå från den tidigare
och bantade budgetramen.
Detta underlag har behandlats av Hälso- och sjukvårdsnämnden som ett
informationsärende i 27 februari 2019, HSN/188/2019. Eftersom
Regionstyrelsen ansvarar för vårdvalsfrågor krävs dock att
budgetfördelningen hanteras av Regionstyrelsen.

Regiondirektörens förslag
Den ekonomisk fördelningen i beslutsunderlaget godkänns.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Utdrag till
Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.

