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En kvalitetssäker och effektiv
sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess 2020
Tilläggsöverenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner
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1.

Bakgrund

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en
överenskommelse för 2020 om att avsätta 944 miljoner kronor för
insatser som bidrar till en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess (dnr S2019/05301/SF).
Följande insatsområden (”villkor”) ingår i överenskommelsen för 2020:
1. Ledning och styrning i försäkringsmedicin (100 miljoner kronor
till regionerna och 1,2 miljoner kronor till Socialstyrelsen)
2. Funktion för koordinering (140 miljoner kronor till regionerna)
3. Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig
smärta (550 miljoner kronor till regionerna)
4. Utökat elektroniskt informationsutbyte (50 miljoner kronor till
regionerna och 62,5 miljoner kronor till SKR, Försäkringskassan
och Socialstyrelsen)
5. Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning (9,5 miljoner
kronor till SKR och 1,5 miljoner kronor till Socialstyrelsen)
Insatserna i överenskommelsen bedöms sammantaget höja kvaliteten i
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, vilket gagnar såväl hälsooch sjukvården som sjukförsäkringen. Vidare är det till gagn för den
enskilde patienten.
Medlen utbetalas efter det att respektive region genomfört insatser enligt
överenskommelsen. Medlen fördelas mellan regionerna med utgångspunkt i antalet invånare i respektive län per den 1 november 2019.
Medlen för det nationella utvecklingsarbetet avseende villkor 4 Utökat
elektroniskt informationsutbyte utbetalas efter det att SKR,
Försäkringskassan och Socialstyrelsen har vidtagit insatser enligt
överenskommelsen.
Utöver villkoren reserveras medel för uppföljning, utvärdering och
utveckling (23 miljoner kronor). Desutom reserveras medel för SKR:s
arbete med samordning och stöd (6,3 miljoner kronor).
Försäkringskassan har regeringens uppdrag att svara för uppföljning,
bedömning, beräkning och utbetalning av medlen i överenskommelsen.
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2.

Skälen för en reviderad överenskommelse

Hälso- och sjukvården befinner sig i ett mycket ansträngt läge till följd
av covid-19-epidemin. Den övervägande delen av den vård som inte är
akut och som kan anstå har nedprioriterats och resurser har ställts om till
att hantera akutsjukvård och vård av patienter som är svårt sjuka i covid19. Detta får konsekvenser för hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete
inom ramen för överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020.
Mot bakgrund av den rådande situationen ser regeringen och SKR ett
behov av att revidera överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020.

3.

Reviderad överenskommelse för 2020

Det som uttrycks i denna tilläggsöverenskommelse kompletterar
överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess 2020 (dnr 2019/05301/SF). Revideringarna berör
villkor 1, 2, 3 och 4.

Villkor 1 Ledning och styrning i försäkringsmedicin
Villkoret ändras beträffande hur långt regionerna ska ha kommit i sitt
utvecklingsarbete med uppföljningsmått och etablering av ett regionalt
samarbete med det nationella programområdet för rehabilitering,
habilitering och försäkringsmedicin. Vidare ändras datum för regionernas
redovisningar och Försäkringskassans utbetalningar.
Villkor
Regionerna ska under 2020 med stöd av SKR och Socialstyrelsen, och i
samverkan med det nationella programområdet för rehabilitering,
habilitering och försäkringsmedicin, påbörja utveckling av
uppföljningsmått i försäkringsmedicin.
Ett regionalt samarbete med det nationella programområdet för
rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin ska ha inletts vad
gäller ledning och styrning i försäkringsmedicin.
Redovisnings- och utbetalningskrav
Regionerna återrapporterar till Försäkringskassan senast den 11
december 2020 det som anges i detta villkor. Utbetalning av medel sker
senast den 31 mars 2021.
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Villkor 2 Funktion för koordinering
Villkoret ändras beträffande hur långt regionerna ska ha kommit i sitt
arbete med att etablera former för kompetensutveckling samt
samordning och stöd för den personal som ansvarar för utförandet av
koordineringsinsatser. Vidare ändras datum för regionernas
redovisningar och Försäkringskassans utbetalningar.
Villkor
Regionerna ska ha påbörjat planering av former för kompetensutveckling
så att den personal som utför koordineringsinsatser har de kunskaper
som krävs för uppdraget. Regionerna ska också ha påbörjat planering av
former för samordning och stöd för den personal som ansvarar för
utförandet av koordineringsinsatser.
Redovisnings- och utbetalningskrav
Regionerna återrapporterar till Försäkringskassan senast den 11
december 2020 det som anges i detta villkor. Utbetalning av medel sker
senast den 31 mars 2021.

Villkor 3 Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och
långvarig smärta
Villkoret ändras med ett tillägg om att insatserna delvis kan ske som
videomöten. Vidare ändras datum för regionernas redovisningar av
antalet genomförda behandlingar och Försäkringskassans utbetalningar.
Villkor
Insatserna kan ske som videomöten när det är ändamålsenligt.
Redovisnings- och utbetalningskrav
Regionerna redovisar underlag om antalet genomförda behandlingar
avseende psykisk hälsa respektive långvarig smärta, könsuppdelat för
varje område, till Försäkringskassan, senast den 15 augusti 2021. Av
redovisningen ska det framgå hur många kontakter som har tagits med
arbetsgivare/Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan utbetalar senast
den 15 september 2021 högst 50 miljoner kronor för de kontakter med
arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen som regionerna har tagit under
2020.
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Villkor 4 Utökat elektroniskt informationsutbyte
Villkoret ändras beträffande hur långt regionerna ska ha kommit i sitt
utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte. Vidare ändras
datum för redovisning av delvillkor 7.
Villkor
Regionerna ska planera insatser för ökad användning av framtagna
tjänster och stödfunktioner. Regionerna ska planera insatser som behövs
för att kunna förbereda prioriterade insatser utifrån det som anges i
delvillkoren 1-4.
Redovisningskrav
SKR och Försäkringskassan ska slutredovisa delvillkor 7 senast den 11
december 2020.

4.

Godkännande av överenskommelsen

Dennna tilläggsöverenskommelse blir giltig under förutsättning att den
godkänns av regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner.

För staten genom
Socialdepartementet

För Sveriges Kommuner och
Regioner
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