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Landstingsstyrelsen

Utvidgning av rehabiliteringsgarantin i Stockholms län – direktiv respektive
överenskommelser

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg

ÄRENDET
Försäkringskassan i Stockholms län och Stockholms läns landsting om förslag till gemensam utvidgning av rehabiliteringsgarantin i länet - förslag till direktiv respektive överenskommelser.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna bilagda förslag till direktiv avseende utvidgningen av rehabiliteringsgarantin
samt
att för detta ändamål avsätta 3 500 000 kronor för detta år 2004 och 4 000 000 kronor år
2005
att ge hälso- och sjukvårdsutskottet i uppdrag att tillsammans med Försäkringskassan utarbeta detaljförslag till hur steg 2 i garantin skall utformas och utföras

Bilagor
1 Projektdirektiv
2 Överenskommelse, utkast A
3 Överenskommelse, utkast B
4 Förteckning över berörda arbetsgivare
5 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtanden
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att ge hälso- och sjukvårdsutskottet i uppdrag att snarast återkomma med detaljförslag
avseende utvidgningen av rehabiliteringsgarantin
att godkänna bilagda förslag till överenskommelser med arbetsgivare.
Försäkringskassan i Stockholms län och Stockholms läns landsting beslutade i oktober
2001 att införa en gemensam rehabiliteringsgaranti i länet. Garantin skall träda i kraft senast
i januari 2004 (HSN 2001-10-30). Den ska införas successivt och omfatta medicinsk och
arbetslivsinriktad rehabilitering för alla länets invånare mellan 16 och 64 år som har anställning. Garantin skall ge den enskilde rätt till utredning/bedömning av behovet av rehabilitering inom en viss utsatt tid. Om och när behovet är fastställt skall även rehabiliteringsinsats
erbjudas inom en viss tid.
I uppdraget om rehabiliteringsgarantin ingick att klarlägga hur arbetsgivarna skall involveras
i det gemensamma åtagandet mellan landstinget och försäkringskassan. Vidare skulle förslag till avtal/överenskommelse utarbetas mellan landstinget och försäkringskassan å den
ena sidan och berörda arbetsgivare å den andra. I arbetet med att utforma överenskommelserna har företrädare för stora arbetsgivare inom privat, statlig och kommunal sektor
samt representanter för försäkringskassan och landstinget som arbetsgivare deltagit.
Arbetet från och med 1 januari 2004 inriktas i första mot att utvidga garantin mot grupper
med psykisk ohälsa. Särskilt fokus skall läggas på personer med diffusa psykiska besvär.
Samtidigt påbörjas arbetet med att klarlägga om det inom gruppen rörelseorganens sjukdomar finns andra behovsgrupper som med avseende på sin storlek och sin problematik
bör och kan infogas i ett utvidgat garantiåtagande, i första hand långtidssjukskrivna och
ännu inte sjukskrivna med värk i rygg, axlar och nackar.
Förberedelserna för utvidgningen av garantin föreslås ske i projektform med en för försäkringskassan och landstinget gemensam styrgrupp i enlighet med bilagda förslag till projektdirektiv för utformning och införande av steg 2. Finansieringen föreslås ske genom att försäkringskassan bidrar med 3,5 miljoner kronor år 2004 och 4 miljoner kronor år 2005
samt att landstinget bidrar med 3,5 miljoner kronor år 2004 4 mkr under år 2005.

Ingela Nylund Watz

Lars Dahlberg

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 23 september 2003, enligt landstingsdirektörens förslag, beslutat att – under förutsättning att försäkringskassans styrelse ställer sig
bakom beslutet – föreslå landstingsstyrelsen besluta att godkänna till tjänsteutlåtandet
bifogat förslag till direktiv, att avsätta 3,5 miljoner kr för detta år 2004 och 4 miljoner kr
år 2005, att uppdra åt Beställarkontoret Vård att tillsammans med Försäkringskassan
utarbeta detaljförslag till hur steg 2 i garantin ska utformas och utföras, att återkomma till
hälso- och sjukvårdsutskottet med detaljförslaget snarast och senast i november 2003,
att godkänna till tjänsteutlåtandet bilagt förslag till överenskommelse enligt utkast A för
koncerner/motsvarande, att godkänna till tjänsteutlåtandet bilagt förslag till överenskommelse enligt utkast B för alla arbetsgivare som hittills deltagit i samverkansprojekt med
undantag av koncerner/-motsvarande. Se bifogade förteckning (bilaga).
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag om bifall till att
utöver det antagna beslutet, besluta att steg 2 av rehabiliteringsgarantin ska införas senast
den 1 januari 2005.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtanden den 1 september 2003 bifogas (bilagor).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 15 oktober 2003.

