INTERPELLATIONSSVAR
Personallandstingsråd
Lars Dahlberg

2005-03-02

LS 0502-0225

Svar på interpellation 2005:01 av Andres Käärik (fp) om mer
pengar till sjukvården genom samverkan med försäkringskassan
Andres Käärik har frågat mig följande:
Kommer du att verka för att landstinget ansöker om att försäkringskassan
och sjukvården i Stockholms län får starta ett ekonomiskt samarbete, så att
sjukskrivna snabbare får behandling och kan komma ut i arbetslivet igen?
Som svar vill jag anföra följande:
Alla initiativ att förbättra samarbetet och samverkan mellan sjukvården och
försäkringskassan är välkomna och nödvändiga. Även om vi idag gör en hel
del, behöver vi förbättra samverkan mellan Landstinget och Försäkringskassan för att på ett mer effektivt sätt kunna bidra till att lösa sjukskrivningsproblematiken på ett bra sätt för medborgarna.
Sjukförsäkringen och sjukvården utgör tillsammans de viktigaste elementen
i samhällets trygghetssystem för den som drabbas av sjukdom eller skada.
Sambanden mellan de bägge systemen är starka.
Vi har redan idag en hel del samverkan med Försäkringskassan på både regional nivå i länet och på lokal nivå, exempelvis, Socsam Haninge, Rehabgaranti projektet, ryggcentra, InRé (Individuell Rehabilitering), Kugghjulet
och Vinnova.
Även om vi gör mycket tillsammans idag, delar jag interpellantens uppfattning att det finns goda skäl att intensifiera denna samverkan med försäkringskassan för att underlätta för individen att snabbare komma tillbaks i
arbete. Min bedömning är att det behövs ett mer systematiskt samarbete
såväl mellan politiker i respektive organisation som mellan tjänstemän såväl
lokalt som på länsnivå för att vi skall få ut mer av skattepengarna.
Försäkringskassan blev en myndighet 1 januari i år. Försäkringskassornas
styrelser avskaffas i och med att det bildas en sammanhållen statlig myndighet för socialförsäkringens administration. I länet inrättas istället en försäkringsdelegation. Försäkringsdelegationen skall bevaka att Försäkringskassans verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt och med god service till medborgarna. Försäkringsdelegationerna får besluta om:
1. Försäkringskassans deltagande i finansiell samordning enligt lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och
hur myndigheten skall vara representerad i denna samordning
2. Försäkringskassans deltagande i lokal försöksverksamhet enligt lagen (2003:1217) om fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell
samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och social-
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tjänst och hur myndigheten skall vara representerad i denna samordning
Delegationen får vidare fatta beslut om och fördela medel till regional och
lokal samverkan inom rehabiliteringsområdet. Försäkringsdelegationen får
dessutom träffa överenskommelse med kommun, landsting och länsarbetsnämnd i syfte att uppnå effektivare användning av tillgängliga resurser.
För närvarande pågår ett arbete inom Försäkringskassan Sverige kring försäkringsdelegationernas arbetsformer. Det är viktigt att vi på den politiska
nivån i landstinget följer utvecklingen av hur försäkringsdelegationens arbete kommer att utformas i länet och att vi inom landstinget också påbörjar ett
arbete för att se om våra politiska arbetsformer på något sätt behöver förändras för att landstinget tillsammans med försäkringsdelegationen ska kunna bidra till en effektivare samverkan som gagnar medborgarna. Där vill jag
i detta sammanhang avisera att jag har för avsikt att bjuda in till ett samtal
över partigränserna så att vi tillsammans kan titta närmare på detta.
När försäkringskassan nu är en myndighet påverkas sannolikt arbetsfördelningen mellan den regionala och centrala nivån inom Försäkringskassan.
Detta kan vara ett bra tillfälle att tillsammans med Försäkringskassan starta
upp en gemensam utvecklingsprocess för att utveckla en långsiktigt hållbar
och stödjande struktur för försäkringsmedicinskt samarbete på såväl den
politiska nivån som på tjänstemannanivån.
Ett övergripande mål för en gemensam utvecklingsprocess skulle kunna
vara att bidra till att patient/befolkning får en högkvalitativ, rättssäker och
snabb bedömning av sin arbetsförmåga och sina rehabiliteringsbehov i såväl
hälso- och sjukvården som försäkringskassan. Ett mål som jag som jag tolkar att Folkpartiet också eftersträvar.
Den 17 mars träffar jag tjänstemannaledningen för Försäkringskassan i länet
och då räknar jag också med att få en genomgång av hur förändringarna
inom Försäkringskassan kan komma att påverka vår framtida samverkan,
inklusive den finansiella samverkan.
Jag vill återkomma under våren i denna fråga och ser gärna ett blocköverskridande arbete för att åstadkomma en effektivare samverkan mellan den
nya myndigheten Försäkringskassan och Stockholms läns landsting inom
det försäkringsmedicinska området.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Lars Dahlberg

