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Yttrande över  
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Ärendet 

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har fått tillfälle att 
yttra sig om SOU 2018:80 Samspel för hälsa.  

Utredningens uppdrag har handlat om att utforska former för finansiellt 
samspel mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården som stöder en 
sådan process.  

Utredningens överväganden och förslag 

En ny form av finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjuk-
försäkring ska införas och utformas som ett årligt statsbidrag till landsting 
med syfte att stimulera landstingens arbete med frågor relaterade till sjuk-
skrivning. 

Statsbidragets storlek ska relateras till nivån på utbetald sjukpenning för de 
första 89 dagarna i en sjukperiod. Det ger en tydlig koppling mellan statsbi-
draget och den sjukfrånvaro som hälso och sjukvården har störst möjligheter 
att påverka. 

Statsbidraget ska beräknas i relation till fastställda referensfält som är speci-
fika för varje landsting. Fälten motsvarar känd historisk utveckling under en 
tid då sjukförsäkringens regler legat relativt fast. Gränserna i ett landstings 
referensfält ska utgöras av en högsta och en lägsta beloppsnivå. Om statens 
utgift för sjukpenning för de sjukfall som omfattas av den finansiella sam-
ordningen motsvarar eller överskrider den högsta nivån får landstinget inget 
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statsbidrag. Den lägsta beloppsnivån utgör en gräns för hur högt statsbidra-
get kan bli, även om statens utgift är lägre än den nivån. 

Den finansiella samordningen ska regleras i lag och förordning ska träda i 
kraft den 1 januari 2020. 

Det bör etableras ett nationellt forum för kunskaps- och implementerings-
stöd i frågor som relaterar till den finansiella samordningen. 

 

Yttrande  

NNS ser mycket positivt på att regeringen lägger förslag på att utveckla 
samarbetet mellan hälso- och sjukvården och socialförsäkringen genom en 
finansiell samordning. Förslaget innebär en utveckling av incitament för 
landsting och Försäkringskassan att göra fler och tidiga insatser för att före-
bygga sjukskrivning och att hållbart återvända till arbete efter sjukfrånvaro.  

Förslagen ligger mycket nära de arbetssätt och organisering som har utveck-
lats genom flera samordningsförbund i landet. NNS ser därför också en möj-
lighet att dessa erfarenheter kan användas vid implementeringen av förslaget 
då förbunden är en redan befintlig struktur för finansiell samordning och 
samverkan.  

NNS föreslår att regeringen väljer ut några samordningsförbund som har ka-
pacitet och förutsättningar för att i en pilotverksamhet pröva att hantera 
detta uppdrag. På så sätt kan samordningsförbundens arena nyttjas och un-
derlätta tillämpningen då det redan finns upparbetade samverkansstrukturer.  
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