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Overenskommelse cm samverkan inom det

forsakringsmedicinska omrddet mellan
Arbetsfdrmedlingen, Forsakringskassan och Region
Varmland

Inledning
Enligt halso- och sjukv^dsiagen (2017:30) kan regioner traffa
overenskommelser med Arbetsfdrmedlingen, Fdrs^ringskassan och
kommuner om att inom ramen for regionemas uppgifter samverka i syfte att
uppnd en ejfektivare anvdndning av tillgdngliga resurser.

Fdrs^ingskassans samverkan med berdrda aktdrer regleras i fdrordning
(2009:1174) med instruktion fdr Fdrs^ringskassan som sager att
Fdrsakringskassan ska samverka med berdrda myndigheter, kommuner och
regioner samt andra berdrda parterfdr att bedriva en effektiv och
rdttssdker verksamhet.

Samverkansdokumentet Utgdngspunkter och strukturerfdr bdttre

samverkan mellan Fdrsakringskassan och hdlso- och sjukvdrden' kom
under senhdsten 2021. Syftet ar att tydliggdra och fdrstarka samverkansoch samarbetsformema mellan Fdrs^ringskassan, SKR,Socialstyrelsen och
Sveriges regioners nationella system fdr kunskapsstyming. Intentionen at att
detta ska skapa battre fdrutsattningar fdr samverkan mellan
Fdrsakringskassan och halso- och sjukv^den pa alia nivaer dar dessa
aktdrer mdts och darigenom underlatta fdr individen i sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessen^.

'Utgangspunkter och strukturer for battre samverkan mellan Fdrsakringskassan och halsooch sjukvarden. Samarbetsformer mellan Fdrsakringskassan. Socialstyrelsen, Sveriges
Kommuner och Regioner i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. 2021

^ Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen anvands synonymt med rehabiliterings- och
sjukskrivningsprocessen. Det som avses ar det som skrivs i SOU 2020:24 att

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen bdrjar da individens arbetsfdrmaga riskerar att

bli nedsatt pS grund av sjukdom och pagar till dess att individen aterfatt arbetsfdrmaga och
darmed kan Sterga i. eller sdka, arbete, eller da det konstateras att arbetsfdrmaga inte kan
aterfas. I Socialstyrelsens utvecklingsplan for forsakringsmedicin fran 2020 anvands

rehabilitering- och sjukskrivningsprocess. Detta for att betona vikten av rehabilitering ur ett
halso- och sjukvardsperspektiv.
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De onskade effektema av dessa gemensamma utgangspunkter och strukturer
for samverkan ar att aktdremas samarbete med varandra fdrslarks sa att

• utmaningar i samverkan uppmarksammas, diskuteras och hanteras
gemensamt i de overenskomna strukturema
• information och kunskap enkelt kan spridas mellan aktdrema.
Samverkan och samarbetsformer i Varmland

I Varmland samverkar Arbetsformedlingen, Forsakringskassan och Region
Varmland pa bade strategisk och operativ niva. Syftet med den strategiska
samverkan ar att skapa forutsattningar for operativ samverkan pa
individniva. Samverkan utg^ fran respekt och forstaelse for varandras
uppdrag. Nar det galler individarenden ska Arbetsformedlingens,
Fdrs^ingskassans och regionens grundlaggande principer beaktas. Det
inneb^ att individen sjalv ar delaktig i sin rehabiliterings- och
sjukskrivningsprocess och planering av den. Sekretessregler ska alltid
beaktas. Det finns dock utvecklingsomraden i samverkan mellan de tre
organisationema som vi med den h^ overenskommelsen vill overbrygga.

Det gemensamma syftet for samverkan mellan Arbetsformedlingen,
Fdrs^ingskassan och Region Varmland ar foljande:
Partema i samverkan ska underldttafdr individen i rehabiliterings- och
sjukskrivningsprocessen och gemensamt ta ansvarfor att den
arbetsformdga somfinns hos personer i arbetsfor alder tillvaratas, vilket
innebdr att sd manga som mojlighet dr i arbete eller studier. Detta ar viktigt
badefor den enskilde individen da arbete dr hdlsofrdmjande ochfor
samhdllet dd detta dr en fdrutsdttningfor tillvdxt och vdlfdrd.

Det som fdrenar alia tre aktdrema ar det fdrs^ingsmedicinska
kunskapsomradet.

Nationellt fdrs^ringsmedicinskt forum^ uppdaterade 2017 definitionen pa
det forsakringsmedicinska kunskapsomradet: Detfdrsdkringsmedicinska
kunskapsomrddet innefattar medicinsk undersokning och utredning,
bedomning avfunktionstillstdnd och aktivitetsnivd samtforebyggande,
behandlande och rehabiliterande insatser kopplat tillforsdkringsmdssiga
stdllningstaganden och hur dessa pdverkar individen.
Utgdngspunkten dr tvdrvetenskaplig kunskap och beprdvad erfarenhet samt
det omsesidigaforhdllandet mellan sjuklighet, medicin och
forsdkringssystem.

De olika aktdremas uppdrag inom det fdrs^ringsmedicinska omradet ar:

^ Nationellt Forsakringsmedicinskt Forum(NFF)2017
(Natverk med Arbetsformedlingen. Karolinska Institutet, SKR,Forsakringskassan. SBU,
Socialstyrelsen. Svenska Lakaresallskapet, Sveriges Lakarfdrbund)
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Arbetsformedlingens uppdrag ar att sammanfdra de som soker arbete med
de som sdker arbetskraft och att erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering for
arbetssokande personer som pa grund av funktionsnedsattningar bar en
nedsatt arbetsformaga. Syftet & att underlatta for den arbetssokande att
finna, fa, behalla eller aterga till en anstallning.
Forsdkringskassan ansvarar for fors^ingsmassiga stallningstaganden och i
uppdraget ingk att utreda och besluta ratten till ersattning och utreda behov
och utge stdd for atergang i arbete. Vid behov samordna andra aktorers
rehabiliteringsatgarder for den enskilde.
Region Vdrmland ansvarar for att ge patienter v^d, behandling och
medicinsk rehabilitering samt utfora bedomningar av
funktionsnedsattningar, aktivitetsbegransningar och arbetsformaga samt
kommunicera dessa via intyg eller mdten som en del av det
fbrs^ingsmedicinska arbetet. I bedomningen ingar att ta stallning till om
patientens sjukdom eller skada medfdr en funktionsnedsattning som leder
till arbetsofbrmaga, att prognosticera tid for atergang i arbete samt att

bedbma behov av atg^der som leder till att patienten aterfar arbetsformaga.
Patienter i behov av stbd for att stanna kvar i, aterga till eller intrada i
arbetslivet ska erbjudas koordineringsinsatser Regionen bar dessutom i
uppdrag att pa bestallning fran Fors^ingskassan utfora
fbrs^ingsmedicinska utredningar i form av Aktivitetsfbrmageutredning
(AFU). Regionen bar ocksa ansvar fbr att utbilda och kompetensutveckla
berbrd halso- och sjukvardspersonal i fbrsakringsmedicin.
December 2021 var sjukpenningtalet 10,8 i Varmland. 14,4 fbr kvinnor och

7,3 fbr mm. Den vanligaste sjukskrivningsorsaken var psykisk sjukdom (49
%). Bristen pa arbetskraft i vissa yrken ^ stor i Varmland och vi behbver

kraftsamla fbr att identifiera de personer som kan bidra pa arbetsmarknaden.

Syfte
Syftet med bverenskommelsen ar att tydliggbra:
• Organisationemas respektive uppdrag, samverkansstruktur och det
gemensamma uppdraget samt vilka effekter samarbetet ska leda till fbr
medborgama i Varmland
• Gemensamma inriktningar/satsningar for iret

Overgripande gemensamma mdl
•

Okad balsa

Ett bkat arbetskraftsdeltagande fbr medborgama i Varmland
Effektiv och kvalitetssaker rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess

SFS 2019:1297. Lag om koordineringsinsatser for sjukskrivna patienter
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Uppfoljmng i Forsakringsmedicinska samverkansgruppen
Aktuella uppfoljningsmatt redovisas konsuppdelat 2 ganger per ar.
• Utvecklingen av sjukpenningtalet
Fdrsdkringskassan ansvarar
• Antal sjukfall, fdrdelning av diagnoser och sjukskrivningsgrad
Fdrsdkringskassan ansvarar
• Utvecklingen av arbetsloshet
Arbetsfdrmedlingen ansvarar
• Andelen utfardade I^arintyg som fatt en kompletteringsbeg^an fran
Fbrs^ingskassan
Regionen ansvarar
• Antal paminneiser avseende intyg i Webcert
Regionen ansvarar
• Antal unika patienter som fatt rehabiliteringskoordineringsinsatser
Regionen ansvarar
• Antal unika patienter som fatt stod av rehabiliteringskoordinator i

kontakter med extema aktbrer (arbetsgivare/ Arbetsfdrmedlingen/
Fdrs^ringskassan/socialtj^st)
Regionen ansvarar

Gemensamma inriktningar/aktiviteter under 2022
Aktivitet

UppfdljningsmaU

Arbetar enligt den gemensamma
avvikelsehanteringsrutinen och
informerar om den pa
kompetensutvecklingsinsatser
(bilaga 1)

Ingar i
kompetensutvecklingsinsatser eller

Imnlementera den under

Rutin implementerad

inte

framtaeande nationella rutinen for
awikelser och

synpunkter/klagomal avseende

forsakringsmedicinska utredningar
Genomfdra och utveckla

utbildningsinsatser i
fdrs^ingsmedicin fdr l^are under
bastjanstgdring (BT-l^are),
allm^tjanstgdring (AT-l^are),
specialisttjanstgdring (ST-l^are)

Utvardering sker i anslutning till
utbildningsinsatsen

Utveckla samarbete mellan

Utv^dering sker i anslutning till

regionens
rehabiliteringskoordinatorer,

aktiviteten

Fdrs^ingskassans utredare och
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Arbetsformedlingens medarbetare.
Genomfora en samverkanstraff

under 2022. Med mdjlighet till
ytterligare en tr^f om behov
uppstar

Fdlja upp att rutiner for att
identifiera valdsutsatthet ik

Egenkontroll i respektive
organisation samt erfarenhetsutbyte

implementerade

i samband med samverkanstraffar

Genomfora gemensam
samverkansdialog med
Fors^ingsmedicinska kommittdn
och Fdrsakringsmedicinska
samverkansgruppen
Tydliggora kontaktvagar och
samarbete mellan

Utvardering i samband med
aktivitet

Kontaktvagar och samarbete ar
tydliggjorda

Arbetsformedlingen och halso- och
sjukv^den
Fortydliga syftet med Medicinska
utlatanden till Arbetsformedlingen

Arbetsformedlingen bjuds in till
kompetensutvecklingsgruppen

Ta fram itiformationsstod for det

Informationsstdd framtaget

fdrsakringsmedicinska arbetet
for patienter som arbetar i Norge
och sjukskrivs i Sverige (intyg,
rehabiliteringskoordinering,
arbetslivsinriktad rehabilitering)

Oka kunskap om att identifiera
patienter i behov av samordnad
rehabilitering enligt 30 kap.
socialfdrsakringsbalken

Kompetensutvecklingsinsats
genomford

Analysera resultatet och ge forslag
pa fdrbattringsatgarder av den
dversyn som genomfdrts galiande

Analys genomford och forslag pa
atgarder framtagna

samarbetet mellan halso- och

sjukvardens
rehabiliteringskoordinatorer och
kontaktpersonerna pa
Fdrsakringskassan

Uppdatera Samverkansbilden si att

Samverkansbilden ar skickad till

den nationella nivan kommer med

kommunikationsenheten for

uppdatering
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Organisation och samverkansforum
Nedanstaende bild visuaiiserar olika samverkansforum pa nationell och
lokal niva i Varmland.
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Nationell strateglsk samverkan
Strateglsk samverkan Inom forsakringsmedicin

Den strategiska samverkan pa nationell niva leds av avdelningschefer, eller
den niva som respektive aktor finner lamplig, fran Forsakringskassan, SKR
och Socialstyrelsen. Syftet med den strategiska samverkan ar att diskutera
och besluta om gemensamma samverkansfragor av strategisk karakt^ och
att fdlja upp att samverkan ger bnskade effekter. De kan vid behov delegera
uppdrag till samverkansgruppen for forsakringsmedicin. Fragor kan ocksa
vid behov lyftas in i befintliga motesstrukturer inom Kunskapsstymingen
inom halso- och sjukv^den, partnerskapet for myndigheter eller till hdgsta
ledningsnivan inom organisationema, till de sa kallade GD/VD-mdtena.
Samverkansgrupp for forsakringsmedicin

Samverkansgruppen for forsakringsmedicin best^ av representanter fran
Forsakringskassan, NPO rehabilitering, habilitering och fdrs^ringsmedicin,
SKR och Socialstyrelsen.
diskuteras och hanteras aktuella
samverkansfragor pa initiativ fran den strategiska niv^, egna
organisationen eller regionala samverkansnivan. Fragor som inte kan losas
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ut av samverkansgruppenforfdrsdkringsmedicin och som ar mer av
strategisk karaktar lyfts till den strategiska nivan.
Inom samverkansgruppenforfdrsdkringsmedicin bereder en
beredningsgrupp fragor till samverkansmoten och hanterar impulser som
kommer in fran halso- och sjukvarden, Fors^ingskassan eller fran
regionala eller nationella samverkansforum. Vid behov kan kontakt tas med
patientn^a, lokala eller regionala roller och natverk inom halso- och
sjukvarden och Fors^ringskassan samt med fbretradare for
patientorganisationer.

Strategisk samverkan I Varmland
Fdrsakringsmedlclnska samverkansgruppen

Uppdraget for samverkansgruppen pa strategisk niva handlar om samverkan
kring vara gemensamma fragor. Syftet ar att skapa forutsattningar for
riktade och lokala insatser:

• Utifran huvudmannens uppdrag och med utgangspunkt i regleringsbrev,
Namndplan for Halso- och sjukvardsnamnden, nationella
dverenskommelser gors en gemensam behovsanalys utifran fdrhMlanden
i Varmland. Darefter fattas beslut om gemensamma satsningsomraden
och utvecklingsprojekt for det kommande aret
• Uppna samsyn om hur huvudmannen ska samverka och om hur
kommunikationen huvudmannen emellan ska ga till
• Uppdatera varandra om uppdrag, mal och visioner for respektive
huvudman. Det leder till okad kannedom om varandras verksamheter

•
•
•
•
•

och dmsesidig forstaelse for varandras forutsattningar
Information om stdrre fdr^dringar i verksamhetema som ai under
planering och som kan paverka den andre huvudmannen
Information om nya,formdrade eller utdkade fokusomraden for
respektive huvudman
Uppfoljning av mal
Avvikelser pa systemniva
Satsningar pa gemensam kompetensutveckling for huvudmannens
medarbetare

• Skapa forutsattningar for att man pa operativ niva ska kunna samverka

I samverkansgruppen ingar halso- och sjukvardsdirektoren som ar
ordfdrande, chef for Arbetsformedlingen i Varmland och omrMeschef for
Forsakringskassan, samverkansansvarig pa Fdrs^ringskassan,
utvecklingsledare i fdrsakringsmedicin, fors^ingsmedicinskt sakkunniga
l^are, enhetschef for rehabiliteringskoordineringsenheten och
ledningskoordinator ar sekreterare.
Samverkansgruppen har fyra sammantraden per ar varav ett genomfors
tillsammans med Fdrs^ringsmedicinska kommitten. Utifr^ uppgjord plan
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for del gemensamma arbetet for det kommande aret kan tiilfalliga
grupperingar tillsattas till exempel arbetsgrupper for gemensamma uppdrag.
1 dessa grupper kan ytterligare kompetenser inga an de som ingar i
samverkansgruppen.

Strategisk och operativ samverkan i Varmland
Forsakringsmedicinska kommitten

Fors^ringsmedicinska kommitten ar regionens forum for att hantera
fdrs^ingsmedicinska fragor. Uppdraget utgar fran halso- och
sjukvardsdirektoren. Arbetsformedlingen och Fors^ingskassan adjungeras
vid nagra mdten per termin. Fdrs^ingsmedicinska kommitten fungerar da
som en operativ samverkansgrupp. Behovsanalys av forsakringsmedicinsk
kompetensutveckling och genomforande av insatser planeras gemensamt i
den fbrs^ingsmedicinska kommitten och i kompetensutvecklingsgruppen.
Kommitten kan vid behov tillsatta tiilfalliga arbetsgrupper som arbetar med
specifika fragor. Den bereder aven arenden till forsakringsmedicinska
samverkansgruppen och hanterar gemensamma avvikelser.
Avstamningar

Coronapandemin har synliggjort behovet av att organisationema bar ett nara
samarbete med varandra. Med anledning av det sa har samverkansvarig pa
Fdrsakringskassan, sektionschef pa Arbetsformedlingen och
utvecklingsledare i fors^ingsmedicin i regionen, avstamningar varje
vecka. Det gor att fbrandringar inom respektive organisation snabbare kan
kommuniceras och uppdateras.

Operativ samverkan pA vArdenhets- och individnlvA
Samverkansmoten utan patient

Pa v^dcentraler finns Medicinska bedomningsteam dar Forsakringskassan
ar adjungerade en g^g per m^ad for att ge information kopplat till
Fdrs^ringskassans uppdrag och regelverk och diskutera samarbetsfragor.
Pa v^denhetsniva bar rehabiliteringskoordinator en utsedd kontaktperson pa
Fors^ringskassan. Utover det sa deltar Fdrs^ingskassan och
Arbetsformedlingen vid mdten i v^den utifran behov.
Samverkansmoten med patient

Inom rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen firms flera olika
mdtesformer diir individens fortsatta rehabilitering planeras gemensamt med
individen och andra aktdrer. Avstamningsmoten ar Fdrsakringskassans
mdtesform och Fdrs^ingskassan ansvarar for kallelser och dokumentation.
Samverkanstraffar med medarbetare pd Arbetsformedlingen,

forsakringsutredare pd Forsakringskassan och halso- och sjukvdrdens
rehabillterlngskoordinatorer

Syftet med samverkanstraffama ar att utveckla samarbetet mellan
medarbetare pa Arbetsformedlingen,fdrs^ingsutredare pa
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Fors^ingskassan och halso- och sjukvardens rehabiliteringskoordinatorer.
Traffama genomfors en till tva ganger per ar.
Samverkansgrupp for forsakringsmedicinska utredningar

Regionen ansvarar for att pa bestallning fran Fors^ingskassan utfora
forsakringsmedicinska utredningar sa kallade Aktivitetsformageutredningar
(AFU). En sarskild enhet, Fdrs^ringsmedicinska utredningsteamet, bar i
uppdrag att tillhandahalla de utredningar som bestalls. For att gemensamt
planera och folja upp hur bestallningar och leveranser av utredningar
fungerar ^ en sarskild grupp tillsatt med ansvariga fran Forsakringskassan
och enheten som utfor utredningama. Gruppen har mote cirka tv^ ganger
per ar. Dessutom sker kontinuerliga manadsvisa avstamningar.

Finansiella samordningsfdrbund
Enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser(2003:1210)
kan Arbetsformedlingen, Forsakringskassan, kommuner och regioner
samverka via samordningsforbund. I Varmland firms det for n^arande sex
olika finansiella samordningsforbund dar alia parter inklusive kommunema
mots och samverkar genom beredningsgrupper och styrelser. Via dessa
forum bedrivs utvecklingsinsatser bade pa strukturell niva och pa
individniva.

Utvecklingsinsatser och aktiviteter
Vid gemensamma utvecklingsinsatser och aktiviteter skapar vi tydlighet i
ansvar och fdrvantningar pa varandra. Vi kan med fordel anvanda oss av de
fmansiella samordningsforbunden i Vtoiland.

Giltlghet och uppsagning
Detta avtal trader i kraft 2022-04-01 och galler i forsta hand till och med
2023-03-31. Avtalet kan sagas upp skriftligen av partema med en omsesidig
uppsagningstid om tre manader.

SkadestSndsklausul

Partema ^ overens om att bristande uppfyllelse av denna overenskommelse
inte ska foranleda skadest^dsansvar.

Detta avtal har upprattats i tre exemplar varav partema tagit del av var sitt.

Arbetsformedlingen

Forsakringskassan

Re^i^ Varmlapd

20:^-0^-02^

2022-03-02

20?2-03-0y '

Lena

izberg

Enhetscnef Arbetstbrmcdlingen

Marie-Helen Lindstrbm

OmrSdeschef SF Varmland

GjeverT'—' !

Halso-och sjukv^ rd^direktbr

I
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Dokumentet ar utarbetat av: Bjorn Eriksson Arbetsformedlingen, Pemilla Mattsson

Forsakringskassan, Caisa Hedlund, Lisbeth Alfredsson och Jonna Besseberg Region
Varmland

Bilaga 1

Gemensam avvikelsehantering mellan Region Varmland,
Arbetsformedlingen och Forsakringskassan, beslutad I
Forsakringsmedicinska samverkansgruppen den 21 oktober 2019
Vad ar en avvlkelse?
En avvikelse ar en icke forvantad handelse eller risk for handelse som medfdrt eller skulle kunna

medfbra negativa konsekvenser for medborgaren, enskilda medarbetare eller samarbetspartner.
Avvikelser i detta avseende ar exempelvis brister i; fbljsamhet till ruliner, beteende, samarbete,

paiients^erhet, kvalite, tillg^glighet. god fdrvaltning eller annat som bidrar till att den regionala
bverenskommelsen mellan Region Varmland, Arbetsformedlingen och Forsakringskassan inie fbljs.

Rapportering av avvikelser ar en av hbmpelama i det systemaiiska forbattringsarbetet vilket best&r av
avvikelsehantering, bantering av synpunkter och klagomal, riskanalys och egenkontroll.

Avvikelsehantering
Alia avvikelser ska rapponeras, registreras, utredas och atgardas. Avvikelser hanteras i fbrsta hand pa
den niva dar de uppstar i samband med situationen. Den som identifierar avvikelsen har ansvar att

pitala detta for den andra parten. Kan inte avvikelsen losas i situationen dar den uppstar registreras
den in i respektive organisations avvikelsehanieringssystem och lyfts till narmaste chef i respektive
organisation. Den som har identifierat avvikelsen har ocksa ansvar att meddela den andra parten att
avvikelsen kommer att hanteras vidare. Narmaste chef kontaktar dS berbrd chef i den organisation dar
avvikelsen uppstati. Denna inkommande avvikelse ska da registreras och hanteras enligt respektive
organisations intema rutin.

Frigor som rbr medarbetares beteende och agerande hanteras mellan ndrmaste chef i respektive
organisation.

Avvikelser som inte kan Idsas pS chefsniva lyfts till Fdrsakringsmedicinska kommittens operativa
samverkansgrupp, avvikelseforum. for stiillningstagande kring vidare bantering. Aven avvikelser som
ar Idsta men som iir av principiellt viktig karakt^kan lyftas till Avvikelseforum i l^ande syfte.

Avvikelser som inte kan Idsas i den Fdrs^ringsmedicinska kommittdns operativa samverkansgrupp
lyfts till Fdrsakringsmedicinska samverkansgruppen.
Awlkelseforum

Avvikelseforum halls i samband med Fdrsakringsmedicinska kommittens operativa
samverkansgrupp, Syfiet ar att diskutera och reflektera kring uppkomna avvikelser samt ge fdrslag till

aigarder/ldsningar for alt fdrtiindra att liknande situationer uppstar. Syftet ar ocksS att lara av goda
exempei.

Infdr den Fdrsakringsmedicinska kommittens operativa samverkansgrupp, avvikelseforum, ska
respektive organisation fdrberett sina arenden utifran respektives organisations
avvikelsehanteringssysiem, Patientnamndsarenden och incidentrapporteringssystem. Avvikelsema
ska alltid vara avidentifierade si att enskilda individer inte kan harledas.

