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Diarienummer HS 126-2015

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2015
Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tecknade i
december 2014 en överenskommelse om rehabiliteringsgaranti för 2015.
Målet med rehabiliteringsgarantin är att genom evidensbaserade medicinska
rehabiliteringsinsatser åstadkomma en ökad återgång i arbete eller att förebygga
sjukskrivning bland kvinnor och män i arbetsför ålder. För att målet skall uppnås bör
insatser inom ramen för rehabiliteringsgarantin sättas in så rätt patient får rätt insats i
rätt tid.
De stora diagnosgrupperna icke specifika rygg- och nackbesvär, samt lindrig och
medelsvår psykisk ohälsa omfattas av rehabiliteringsgarantin. De medicinska
rehabiliterings- och behandlingsmetoder som ingår ska ha vetenskapligt stöd för att
behandlingen leder till bättre hälsa och ökad arbetsförmåga. Rehabiliteringsgarantin
innebär att statsbidrag ges för multimodal rehabilitering (MMR nivå 1 och MMR nivå
2) och för kognitiv beteendeterapi (KBT) samt interpersonell terapi (IPT).

Regionala medicinska riktlinjer
Enligt hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut garanteras individer som söker vård i
regionen att behandlingsåtgärder ska ske enligt medicinska riktlinjer (bilaga 1 och 2).
Riktlinjerna beskriver främst de krav som ställs utifrån den nationella
överenskommelsen för rehabiliteringsgarantin samt de diagnos- och åtgärdskoder som
är aktuella. Riktlinjerna omfattar även uppföljning, redovisning och ersättning.
Vårdgaranti och patientlagen

Åtgärderna inom rehabiliteringsgarantin omfattas av den nationella vårdgarantin
(patienten ska få vård senast inom 90 dagar från att beslut är fattat). Insatser ska sättas
in så snart som möjligt utifrån vad bedömningen har visat vara lämpligt för den
individuella patienten. Patienten ska även ges möjlighet att välja utförare av offentlig
finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet enligt patientlagen
(2014:821) som gäller från och med den 1 januari 2015.
Insatser för att förebygga sjukskrivning/återgång i arbete

För att insatserna ska omfattas av rehabiliteringsgarantin ska målet med insatserna
vara att förebygga sjukskrivning, underlätta för personen att fortsätta arbeta eller att
personen kan återgå i arbete.
För att få en bra effekt av den medicinska behandlingen/rehabiliteringen är det viktigt
att arbetsgivare och andra parter blir involverade och kan bidra med sina eventuella
insatser. För att öka möjligheten till återgång i arbete ska hälso- och sjukvården, om
det inte är uppenbart olämpligt att så sker och när patienten har lämnat sitt samtycke,
ta initiativ till kontakt med arbetsgivaren, företagshälsovården eller
Arbetsförmedlingen för att möjliggöra eventuell anpassning av arbetsplatsen,
arbetsuppgifter (och) eller arbetslivsinriktad rehabilitering.
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Företagshälsovården har även möjlighet att remittera patienter inom ramen för
rehabiliteringsgarantin.
Redovisning

Vårdenheterna redovisar löpande via journalen till vårddatabasen VEGA i samband
med behandling/rehabilitering ICD10-kod och KVÅ-kod enligt regionala medicinska
riktlinjer (bilaga 1 och 2).
Ersättning

För att ersättning ska utbetalas krävs att:
 Behandlingsserien är genomförd och avslutad
 Redovisningen har skett i enlighet med de krav som ställs i de regionala
medicinska riktlinjerna (bilaga 1 och 2)
Ersättningsberäkningen är beroende av inrapportering av korrekt indata från
vårdgivarna. Vårdgivarna är därmed ansvariga för att leverera indata av god kvalitet
enligt gällande tidplan. Västra Götalandsregionen har inget ansvar att rätta felaktiga
indata.
Om KBT/IPT pågår under exakt samma tidsperiod som MMR 1/MMR 2 ersätts inte
båda behandlingsserierna då det ingår någon form av KBT eller psykologisk
behandling i multimodal rehabilitering. Om MMR 1/MMR 2 inleds efter en avslutad
KBT-behandlingsserie räknas detta som två helt olika behandlingsserier vilket ger
ersättning för båda.
I vissa fall kan en patient remitteras vidare till MMR 2 efter att patienten genomgått
och avslutat en MMR 1. Detta räknas då som två helt olika behandlingar och
ersättning utgår för båda.
Ersättning utgår inte för flera KBT/IPT behandlingsserier i rad för samma patient
eftersom behandlingen ska vara planerad och ingå i en tillräckligt omfattande
behandlingsserie. I undantagsfall kan en patient behöva ytterligare en
behandlingsserie under samma år. För att detta ska godkännas ska det ha gått en
rimlig tid (minst 6 månader) mellan behandlingsinsatserna. Detta gäller även för
MMR 1 och MMR 2.
Om en patient brutit sin behandling och påbörjar den igen räknas det som samma
behandlingsserie.
Utomlänspatienter faktureras i enlighet med riksavtalet och utomlänsprislistan.
Behandlingen/rehabiliteringen ska dock registreras på samma sätt i journalen, i
enlighet med medicinska riktlinjer för rehabiliteringsgarantin.
Ersättningsnivåer och utbetalning

Ersättningen utbetalas fyra gånger per år, i efterskott, när Västra Götalandsregionen
fått sin rapportering godkänd av Försäkringskassan. Första utbetalning sker tidigast i
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maj 2015 och den sista utbetalningen sker preliminärt i april 2016. Utbetalas av
respektive hälso- och sjukvårdsnämnd.
Multimodal rehabilitering (MMR 1 och MMR 2) inom VG Primärvård och
inom Vårdval Rehab
De vårdenheter/team som är godkända av respektive hälso- och sjukvårdsnämnd för
att bedriva multimodal rehabilitering i VG Primärvård ersätts enligt följande:
Multimodal rehabilitering nivå 1 (MMR 1) 20 000 kr per behandlingsserie
Multimodal rehabilitering nivå 2 (MMR 2) 40 000 kr per behandlingsserie
Multimodal rehabilitering (MMR 2) inom sjukhusverksamhet
Respektive hälso- och sjukvårdsnämnd beslutar om MMR 2 inom sjukhusverksamhet.
Vårdenheter/team som har överenskommelse om multimodal rehabilitering med
ersättning ur rehabiliteringsgarantin, ska vara godkända enligt de regionala
medicinska riktlinjerna.
Kognitiv beteendeterapi och interpersonell terapi (KBT/IPT) inom VG
Primärvård och sjukhusverksamhet
Ingår som vårdåtagande inom länssjukvård och VG Primärvård via avtal och
vårdöverenskommelser och ersätts inom ramen av ordinarie ersättningssystem.
Stimulansbidrag till arbetsplatsrelaterade insatser för bibehållen/
ökad arbetsförmåga

Godkända vårdenheter/team som bedriver MMR 1, MMR 2 samt verksamheter som
bedriver KBT och IPT i enlighet med rehabiliteringsgarantins riktlinjer har möjlighet
att få ett stimulansbidrag för arbetsplatsrelaterade insatser. Detta kan exempelvis vara
samverkan med arbetsgivare (arbetsplatsdialoger, arbetsplatsbesök etc),
Arbetsförmedlingen eller andra externa aktörer. Följande ersättningsmodell gäller:
 Utbetalas till godkända enheter/förvaltningar som enligt uppdrag i Krav- och
kvalitetsboken, avtal eller annan överenskommelse bedriver hälso- och
sjukvård i enlighet med rehabiliteringsgarantin.
 Utbetalas under förutsättning att registrering i enlighet med regionala
medicinska riktlinjer (bilaga 1 och 2) uppfyllts.
 1000 kr per behandlingsserie/patient
 Utbetalning kommer att ske fyra gånger per år, i efterskott, när Västra
Götalandsregionen fått sin rapportering godkänd av Försäkringskassan. Första
utbetalningen sker tidigast i maj 2015 och den sista utbetalningen sker
preliminärt i april 2016. Utbetalningen sker från respektive hälso- och
sjukvårdsnämnd
 Regionen kan säkerställa utbetalning för produktion upp till statsbidragstaket.
 Utbetalas inte om ersättning motsvarande det stimulansbidraget ges enligt
andra överenskommelser eller avtal.
Godkännande av multimodal rehabilitering (MMR 1 och MMR 2)

Vårdenheten/teamet ska vara godkänd enligt de krav som ställs i de regionala
medicinska riktlinjerna. Ansökan om att bli godkänd sker genom att fylla i blanketten
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”försäkran om uppfyllelse av krav gällande MMR 1” och/eller ”försäkran om
uppfyllelse av krav gällande MMR 2”. Ansökan skickas till hälso- och
sjukvårdsnämndernas kansli i respektive geografiskt område (Göteborg, Uddevalla,
Mariestad, Borås) som ansvarar för godkännande, utbetalning av ersättning samt
uppföljning.
Regionala nätverk, möten och utbildningar

Hälso- och sjukvårdsavdelningen kan komma att initiera regionala nätverk, möten
och utbildningar för att exempelvis sprida goda exempel gällande arbetsrelaterade
metoder. Vårdenheter som omfattas av rehabiliteringsgarantin ska vara representerade
vid minst ett sådant tillfälle.
Kvalitetsgranskning

Stickprovskontroller/kvalitetsgranskning kommer att genomföras för att kontrollera
att kraven i de regionala medicinska riktlinjerna följs. Om det finns avvikelser
kommer återkrav av utbetald ersättning att göras.
Mer information om rehabiliteringsgarantin, blanketter och kontaktuppgifter:
http://www.vgregion.se/srp

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN
Staffan Cavefors
Områdeschef Vårdmodeller och Tillgänglighet
Bilagor:
1. Medicinska Riktlinjer för Rehabiliteringsgaranti vid lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa
2. Medicinska Riktlinjer för Rehabiliteringsgaranti vid icke specifika Rygg-nack- och axelbesvär

