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Utvidgning av rehabiliteringsgaranti i Stockholms län
– gemensamt åtagande mellan Försäkringskassan i Stockholms
län och SLL – förslag till direktiv
Ärendet
Den 1 januari 2004 träder rehabiliteringsgarantin i kraft för området
rörelseorganens sjukdomar. I ett första steg begränsas garantiåtagandet till att
omfatta personer i arbetsför ålder som har arbete och har värk i rygg, axlar och
nackar (värkpatienter).
Tanken har varit att garantin därefter skall utvidgas till att omfatta även andra
behovsgrupper med besvär från rörelseorganen och också omfatta andra
diagnosgrupper. Beslut finns om att garantin i ett andra utvecklingssteg skall
byggas ut till att även omfatta området psykisk ohälsa. Någon tidpunkt för detta
har inte fastställts.
Försäkringskassans styrelse och landstingsstyrelsen har beslutat
att i första hand inrikta arbetet med att utvidga garantin efter den 1 jan 2004 på
gruppen psykisk ohälsa med fokus på området diffusa psykiska besvär vidare
beslöts att därutöver i samarbete FK-SLL samtidigt påbörja 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. I beslutet ingick ett
uppdrag om att återkomma till landstingsstyrelsen snarast och senast i september
2003 med ett första förslag till hur utvidgningen ska genomföras.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta att - under förutsättning att
försäkringskassans styrelse ställer sig bakom nedanstående förslag till beslut föreslå landstingsstyrelsen besluta
att

godkänna bilagda förslag till direktiv samt

att

avsätta 3, 5 mkr för detta år 2004 och 4 mkr år 2005

Bilaga: Förslag till projektdirektiv

2 (2)

att

ge BKV i uppdrag att tillsammans med FK 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 samt

att

för egen del omedelbart justera sitt beslut.

Förvaltningens synpunkter
Förberedelserna för garantin föreslås ske i projektform med en för FK och BKV
gemensam styrgrupp.
Finansieringen föreslås ske genom att FK bidrar med
- 3,5 mkr år 1
- 4 mkr år 2
och att SLL bidrar med
- 3-5 mkr år 1
- 4 mkr under år 2
i enlighet med bilagda förslag till projektdirektiv för utformning och införande av
steg 2.
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