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Yttrande över
Ny lag om Koordineringsinsatser” Dnr S2018/01188/SF
Ärendet
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har fått tillfälle att
yttra sig om DS 208:5 ”Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och
sjukvård” från Socialdepartementet.
Bakgrunden till förslaget är att sjukfrånvaron ökade kraftigt mellan 2010
och 2016 och utgifterna för sjukpenning fördubblades under den tiden. Ökningen berodde både på att fler personer blev sjukskrivna och att personer
blev sjukskrivna under längre perioder. Den kraftiga ökningstakten mattades
av under hösten 2016, och sjukfrånvaron minskar för tillfället. Nivåerna är
dock fortfarande höga jämfört med 2010. Sjukfrånvaron är högst och har
ökat mest bland kvinnor. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro, både bland kvinnor och bland män.
Att bryta utvecklingen och stabilisera sjukfrånvaron har varit och är en prioriterad fråga för regeringen.
I januari 2018 har regeringen i en utveckling av åtgärdsprogrammet konstaterat att man med hjälp av ett flertal andra aktörer har lyckats vända den negativa utveckling som pågått sedan 2010 när det gäller sjukfrånvaron. Regeringen anför att målet är friskare arbetsplatser och en långsiktigt stabil och
låg sjukfrånvaro och att åtgärdsprogrammet därför behöver utvecklas. Det
behöver inriktas på insatser för en sjukförsäkring som ger såväl trygghet
som stöd. I det fortsatta arbetet har regeringen identifierat två utvecklingsområden där det behövs ytterligare insatser. Det handlar om att stödet till individen behöver öka och att samverkan mellan myndigheter behöver stärkas. I programmet finns bl.a. en punkt som gäller ett regeringsuppdrag till
Försäkringskassan att inom ramen för sitt lagstadgade samordningsansvar
förstärka arbetet med att ge stöd till individers återgång i arbete. En annan
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punkt handlar om en permanent koordineringsfunktion inom hälso- och
sjukvården.
Lagen ska gälla från och med 1 januari 2019.

Förslagen
•

En permanent skyldighet för landstingen att erbjuda individuellt stöd
för att främja återgång till arbetslivet NNS tillstyrker förslaget

NNS tillstyrker förslaget. Flera samordningsförbund inom NNS har positiva
erfarenheter av att bidra till att organisera olika individuella stöd för återgång till arbete. Dessa insatser behöver en tydlig stödjande struktur för att få
hållbarhet men också ökad grad av likvärdiga insatser utifrån likvärdiga behov. NNS ser därför positivt att denna funktion får ett tydligt lagstöd. NNS
anser att Försäkringskassans samordningsansvar behöver förtydligas i förhållande till landstingens ansvar med den nya lagstiftningen.
•

Koordineringsinsatser för att främja återgång till arbetslivet

NNS tillstyrker förslaget. NNS ser positivt att insatserna erbjuds men inte är
tvingande. NNS anser att stödet ska riktas till de individer som har tydligt
behov av insatserna. NNS anser att funktionen kommer att kunna ha ett bra
utbyte och samarbeta med flera av de insatser som görs med stöd av samordningsförbunden. NNS vill särskilt betona vikten av att inte bygga liknade
parallella samordningsstrukturer utan se över och gärna utnyttja befintliga
strukturer som har goda erfarenheter.
Marie Svensson
Ordförande
Nationella Nätverket
för Samordningsförbund
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