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Hemställan om revidering av Överenskommelsen om en 

kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocess 2020 

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 resurserna ställts om till att hantera akutsjukvård och vård av 

patienter som är svårt sjuka i covid-19. Detta får konsekvenser för hälso- och 

sjukvårdens utvecklingsarbete med sjukskrivning och rehabilitering. 

SKR har ställt frågor till regionerna kring konsekvenserna och vilken bedömning de 

gör beträffande förutsättningarna för fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för 

överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering 2020. 

Mot bakgrund av den rådande situationen hemställer SKR härmed om revidering av 

överenskommelsen. Skälen för revideringen beskrivs närmare nedan. 

Ledning och styrning i försäkringsmedicin – villkor 1 

Under rådande omständigheter har bemanningen i strukturerna för kunskapsstyrningen 

påverkats på grund av att delar av personalen har omplacerats till sjukvårdande 

enheter. I de flesta regioner har utbildningar i försäkringsmedicin skjutits fram till 

efter sommaren och det planeras för att genomföra utbildningar på digital väg. 

Nätverkande och samverkan med arbetsgivare, Försäkringskassan eller kollegor i 

andra regioner har trappats ned, vilket också försvårar och bromsar utvecklingsarbetet. 

Villkoren blir svåra att uppfylla. 

Förslag till revidering av överenskommelse:  

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 redovisningsdatum från den 2 oktober till den 11 december 2020.  
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Funktion för koordinering – villkor 2 

Planerade utbildningar är inställda i flera regioner. Fysiska möten för introduktion, 

nätverksträffar och handledningar har ersatts av videomöten. Många processledare och 

rehabkoordinatorer har omplacerats till andra verksamheter och till sjukvårdande 

verksamhet. Vissa rehabkoordinatorer har fått en större arbetsbörda med ökat antal 

patientärenden som ger minskat utrymme för utvecklingsarbete. Försäkringsmedicin 

och koordineringsinsatser är inte prioriterat i dagsläget. Planering och åtgärder kring 

långsiktig kompetensförsörjning har tappat fart. Villkoret blir svårt att uppfylla. 

Förslag till revidering av överenskommelse:  

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 redovisningsdatum från den 2 oktober till den 11 december 2020.  

 

Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta – 

villkor 3 

Bedömningen är att det med stor sannolikhet kommer att genomföras färre 

behandlingar och även färre kontakter med arbetsgivare/Arbetsförmedlingen under 

2020. Detta beror dels på att personalen har minskat, antingen på grund av sjukdom 

eller att de har dirigerats om till akut sjukvård. Patienternas deltagande har också 

minskat, dels till följd av att många tillhör riskgrupper och därför inte kan eller bör 

delta i behandling, dels på grund av att behandlingar som genomförs i gruppform 

måste utgöras av färre personer på grund av smittorisk.  

Förslag till revidering av överenskommelse:  

Villkoret ändras med ett tillägg om att insatserna delvis kan ske som videomöten. 

Vidare ändras redovisningsdatum för antalet genomförda behandlingar från den 27 

mars till den 15 augusti 2021.  

 

Elektroniskt informationsutbyte – villkor 4 

Det sker omprioritering av insatserna inom digitaliseringsområdet i regionerna som 

påverkar takten i detta arbete. Utveckling av digitala lösningar som underlättar hälso- 

och sjukvården under corona-epidemin prioriteras, t ex digitala vårdmöten. Det 

påverkar det digitala utvecklingsarbetet som ingår i överenskommelsen. Flera regioner 

rapporterar att personliga möten och utbildningar skjuts fram. Det blir därmed svårt att 

uppfylla alla delar i villkoret.  
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På nationell nivå löper arbetet på till större del enligt plan, men även det arbetet 

påverkas till viss del. Riskerade förseningar bedöms emellertid kunna hanteras inom 

överenskommelsen, förutom arbetet inom delvillkor 7 (Samverkansmodell för 

nyutveckling, förvaltning och finansiering av elektronisk informationsöverföring 

mellan regioner och Försäkringskassan) som är något försenad i uppstartsarbetet pga. 

organisationernas omställning i coronakrisen.   

Förslag till revidering av överenskommelse:  

Villkoret ändras beträffande hur långt regionerna ska ha kommit i sitt 

utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte. 

Vidare senareläggs redovisningsdatum för delvillkor 7 från den 30 oktober till den 11 

december 2020. 
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