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Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 26
januari 2018 beslutat
att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om professionsmiljarden,
samt
att i en skrivelse informera landsting och regioner om överenskommelsen.
Bakgrund
Under 2016-2017 har staten och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) haft en
överenskommelse om stöd för bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården.
Denna har varit en del av regeringens satsning på den s.k. professionsmiljarden under
åren 2016-2018 och omfattar områdena
•

IT-stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till
information för vårdens medarbetare

•

Smartare användning av medarbetarnas kompetens

•

Stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning.

Parterna är nu överens om en förändring till tidigare beslutad överenskommelse för
året 2018.
Överenskommelsen omfattar totalt 976 miljoner kronor. Av dessa är 651 miljoner
kronor avsedda som stimulansmedel till landstingen (2017 avsattes 655 miljoner
kronor som stimulansmedel). Syftet med medlen är att de ska användas inom de tre
utvecklingsområden som angetts ovan. 300 miljoner kronor avsätts för att erbjuda
möjlighet för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning.
Inom ramen för satsningen avsätts också 21 miljoner kronor till SKL för stöd till
landstingen inom vissa specificerade områden, bl. a. nätverksbaserade
arbetssätt/digitala vårdmöten, nationella läkemedelslistan/behörighetsstyrning,
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standardisering/strukturerad vårddokumentation, it-frågor rörande Nationella
Kvalitetsregister, samt kompetensförsörjning.
Dessutom avsätts 4 miljoner kronor till SKL för att
- Tillsammans med landstingen och kommunerna stödja E-hälsomyndighetens
arbete med att förbereda utvecklingen och införandet av en nationell
läkemedelslista.
- Analysera hur verksamheter i kommuner och landsting kan komma att
påverkas av en ny lagstiftning om nationell läkemedelslista samt hur ett
genomförande av läkemedelslistan kan bidra till ett mer effektivt
informationsflöde i läkemedelsprocessen.
- Tillsammans med E-hälsomyndigheten analysera vilka ytterligare åtgärder
som kan behöva vidtas i samband med ovan nämnda förändringar, t.ex. i
fråga om samtyckeshantering.
- Tillsammans med landstingen, kommunerna och staten föra en dialog om hur
en gemensalångsiktig målbild för hur en samlad information om patientens
läkemedelsbehandlingar skulle kunna se ut.
- Tillsammans med E-hälsomyndigheten och landstings- och kommunsektorn
undersöka möjligheten till gemensamma kommunikationsinsatser.

I överenskommelsens understryks vikten av att huvudmännen tar ett långsiktigt
ansvar för de utvecklingsarbeten och insatser som vidtas med stöd av medel från
överenskommelsen.
Överenskommelsen redovisas i bilaga 1.
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1. Inledning

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i januari
2018 kommit överens om att göra tillägg till den sedan tidigare
beslutade överenskommelsen Stöd till bättre resursutnyttjande i hälsooch sjukvården − en professionsmiljard (S2017/00378/FS). Tilläggen
har bl.a. sin bakgrund i de pågående förberedelserna för en nationell
läkemedelslista i Sverige. Som tillägg finns även en tabell med
fördelning av medel till landstingen avseende 2018 (bilaga 1).
I avsnitten nedan presenteras i första hand de delar som är nya i
överenskommelsen. I övrigt gäller den ursprungliga
överenskommelsen för 2018.
4.1. Överenskommelsens utvecklingsområden
A. IT-STÖD OCH PROCESSER FÖR FÖRENKLAD ADMINISTRATION OCH BÄTTRE
TILLGÅNG TILL INFORMATION FÖR VÅRDENS MEDARBETARE

(…)
En viktig insats inom detta område är bl.a. att förbättra hälso- och
sjukvårdens möjligheter att skapa en samlad information om
patientens läkemedelsbehandling. Sådan information kan på flera sätt
bidra till ökad kvalitet och patientsäkerhet, men även till att förbättra
medarbetares arbetsmiljö och effektivisera arbetsmoment i
läkemedelsprocessen. Bland annat kommer behörig hälso- och
sjukvårdspersonal snabbt att kunna hitta uppgifter om patientens
ordinerade läkemedel som är mer fullständiga och korrekta än idag.
Införandet av en nationell läkemedelslista är ett led i detta arbete. Den
nationella läkemedelslistan förväntas också skapa förutsättningar för
andra effektiviseringar för hälso- och sjukvårdspersonal, t.ex. genom
minskad förekomst av icke-aktuella förskrivningar, implementering av
en integrerad lösning för ordination och förskrivning av läkemedel till
patienter med dosdispenserade läkemedel, möjligheten att makulera
recept från andra förskrivare, oavsett system och vårdgivare samt
tekniska förutsättningar för införande av generisk förskrivning. Då den
nationella läkemedelslistan bygger på elektronisk förskrivning som
huvudregel samt direktåtkomst utan samtycke till uppgift om att en
patient har fått förskrivet narkotiska läkemedel, förväntas även
manipulering av systemet genom oegentlig förskrivning och
uthämtning av sådana läkemedel minska. Parterna är därför överens
om att medel inom överenskommelsen får användas för detta
ändamål. Arbetet ska ske med hänsyn till eventuella nya regelverk på
läkemedelsområdet och med särskilt fokus på att stödja pågående
arbete med den nationella läkemedelslistan.
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5. Landstingsgemensamt arbete inom ramen för
överenskommelsen

(…)
Med anledning av behovet av att skapa samlad information om
patientens läkemedelsbehandlingar och det pågående arbetet med
statens förberedelser för en nationell läkemedelslista tilldelas SKL
4 000 000 kronor för arbete inom följande områden:
–

–

–

–

–

Tillsammans med landstingen och kommunerna stödja Ehälsomyndighetens arbete med att förbereda utvecklingen och
införandet av en nationell läkemedelslista.
Analysera hur verksamheter i kommuner och landsting kan
komma att påverkas av en ny lagstiftning om nationell
läkemedelslista samt hur ett genomförande av läkemedelslistan
kan bidra till ett mer effektivt informationsflöde i
läkemedelsprocessen.
Tillsammans med E-hälsomyndigheten analysera vilka ytterligare
åtgärder som kan behöva vidtas i samband med ovan nämnda
förändringar, t.ex. i fråga om samtyckeshantering.
Tillsammans med landstingen, kommunerna och staten föra en
dialog om hur en gemensam långsiktig målbild för hur en samlad
information om patientens läkemedelsbehandlingar skulle kunna
se ut.
Tillsammans med E-hälsomyndigheten och landstings- och
kommunsektorn undersöka möjligheten till gemensamma
kommunikationsinsatser.

7. Fördelning av medel inom ramen för satsningen 2018

Stimulansmedel till landstingen
651 000 000 kronor
Medel till landstingen för att
300 000 000 kronor
erbjuda möjlighet för sjuksköterskor
att genomgå specialistutbildning
Medel till SKL för stödinsatser enl. 5 25 000 000 kronor
Totalt överenskommelsen

976 000 000 kronor

Överenskommelsen omfattar totalt 976 000 000 kronor. Av dessa är
651 000 000 kronor avsedda som stimulansmedel till landstingen.
300 000 000 kronor avsätts enligt den ursprungliga överenskommelsen
för att erbjuda möjlighet för sjuksköterskor att genomgå
specialistutbildning.
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Inom ramen för satsningen avsätts också 25 000 000 kronor till SKL
för stöd till landstingen i enlighet med avsnitt 5 i den ursprungliga
överenskommelsen. I den summan ingår de 4 000 000 kronor som SKL
enligt ovan tilldelas med anledning av behovet av att skapa samlad
information om patientens läkemedelsbehandlingar och det pågående
arbetet förberedelser för en nationell läkemedelslista.
10.1. Medel till landstingen
(…)

Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet
senast den 31 mars 2018, respektive den 31 mars 2019. En ekonomisk
berättelse för kalenderåret som visar hur medlen använts (bilaga 2) ska
lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018, respektive den 31
mars 2019. Ekonomichef/verksamhetschef ska granska och intyga
uppgifterna i den ekonomiska berättelsen. Underskrift i original samt
information om eventuella avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas
med i berättelsen. Om berättelsen inte inkommer i tid kan regeringen
återkräva stödet.
Regeringskansliets diarienummer för överenskommelsen och för regeringsbeslut om utbetalning ska framgå av samtliga handlingar.
Rekvisitionen, den ekonomiska redovisningen och
verksamhetsrapporterna ska vara undertecknade i original av en
behörig företrädare för landstinget.
Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet har rätt
att begära in kopior av räkenskaper (samlat, inom överenskommelsens
inriktningsområden) i form av ekonomisk berättelse och övrigt
underlag.
12. Godkännande av överenskommelsen

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av
regeringen och SKL:s styrelse.
För staten genom
Socialdepartementet

För Sveriges Kommuner och
Landsting

Stockholm den 25 januari 2018

Stockholm den 25 januari 2018
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Agneta Karlsson
Statssekreterare

Vesna Jovic
Verkställande direktör
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Bilaga 1 Fördelning av medel till landstingen avseende
2018

− Tabell 1 avser stimulansmedel till landstingen
− Tabell 2 avser medel till landstingen för att erbjuda möjlighet för
sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Total

Tabell 1

148 408 464
23 711 418
18 748 849
29 445 661
22 978 208
12 710 884
15 675 102
3 768 622
10 267 001
86 476 254
20 880 699
108 748 248
18 048 176
19 227 175
17 440 089
18 407 372
18 387 399
15 848 611
8 357 305
17 285 071
16 179 392
651 000 000

Tabell 2

68 390 997
10 926 921
8 640 023
13 569 429
10 589 036
5 857 550
7 223 549
1 736 692
4 731 337
39 850 808
9 622 442
50 114 400
8 317 132
8 860 449
8 036 907
8 482 660
8 473 456
7 303 507
3 851 293
7 965 470
7 455 942
300 000 000
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Bilaga 2 Information som ska ingå i rekvisition och
ekonomisk berättelse av medel inom ramen för denna
överenskommelse
Rekvisition
1. Kontaktuppgifter
•
Bidragsmottagare
•
Organisationsnummer
•
Kontaktperson
•
Postadress
•
Telefon inkl. riktnummer
•
Faxnummer
•
E-postadress
2. Bidrag som ansökan avser
•
Regeringskansliets diarienummer för
bakomliggande överenskommelse
Regeringskansliets diarienummer för
regeringsbeslut avseende utbetalning
•
Överenskommelsens benämning
•
Belopp som rekvireras
•
Rekvisitionen avser perioden

3. Uppgifter för utbetalning
•
Bankgiro/Plusgiro
•
Önskad betalningsreferens

4. Underskrift i original av behörig
företrädare
•
Bidragstagaren intygar att lämnade
uppgifter är riktiga samt försäkrar att
bidraget kommer att användas enligt
den gemensamma överenskommelsen.
•
Datum
•
Underskrift
•
Namnförtydligande

Ekonomisk berättelse
1. Kontaktuppgifter
•
Bidragsmottagare
•
Organisationsnummer
•
Kontaktperson
•
Postadress
•
Telefon inkl. riktnummer
•
Faxnummer
•
E-postadress
2. Bidrag som ansökan avser
•
Regeringskansliets diarienummer för
bakomliggande överenskommelse
Regeringskansliets diarienummer
avseende regeringsbeslut för
utbetalning
•
Överenskommelsens benämning
•
Summa bidrag enligt
överenskommelsen
•
Summa bidrag som utbetalats från
regeringen/Regeringskansliet
•
Period som den ekonomiska
redovisningen avser
3. Redovisning av verksamhet eller aktivitet
•
Bidrag som erhållits av
regeringen/Regeringskansliet
•
Kostnader (specificera större
kostnadsposter med utgångspunkt i
bemanning; kompetenshöjande
insatser; satsningar på it och
infrastruktur. Kostnaderna kan vid
behov beräknas med hjälp av
fördelningsnyckel). Redovisningen ska
avse landstingens/regionernas samlade
kostnader inom överenskommelsens
inriktningsområde oavsett
finansiering.Summa kostnader
•
Medel som inte har förbrukats (Bidrag –
totala kostnader enligt
överenskommelsens
inriktningsområden)
4. Ekonomichefens//verksamhetschefens
granskning av den ekonomiska
redovisningen
•
Alt 1: N.N.
(ekonomichefen/verksamhetschefen)
intygar att den ekonomiska
redovisningen under punkt 3 är korrekt.
•
Alt 2: N.N.
(ekonomichefen/verksamhetschefen)
bedömer inte att den ekonomiska
berättelsen under punkt 3 är korrekt.
(Avvikelserna och eventuella åtgärder
ska också redovisas.)
•
Namn
•
Befattning
•
Telefon inkl. riktnummer
•
E-postadress
5. Underskrift i original av behörig
företrädare
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•
•
•
•

Bidragstagaren intygar att lämnade
uppgifter är riktiga.
Datum
Underskrift
Namnförtydligande

