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Förord 

För att stödja personer att återgå i arbete eller för att förebygga en sjukskrivning i de fall 

där sjukskrivning är det vanligaste tecknade Sveriges Kommuner och Landsting en 

överenskommelse med regeringen år 2008 om en rehabiliteringsgaranti som har 

förlängts till 2011. Garantin är till för patienter som har långvarig diffus smärta 

och/eller lättare till medelsvår ångest, depression eller stress. Orsaken är att de står för 

mer än två tredjedelar av alla sjukskrivningsfall. Därför var det angeläget att öka 

tillgången på behandlingar och rehabilitering för dessa patientgrupper. Glädjande nog 

har tillgången på kognitiv beteendeterapi och multimodal rehabilitering ökat sedan 

2008. Då ställer vi oss frågan: Får insatserna de förväntade resultaten? Enligt den 

evidens som finns på området bidrar insatserna till återgång i arbete.  

 

Denna rapport beskriver hur utvecklingen har skett och vilka åtgärder landstingen 

genomför för att öka tillgången och förbättra kvaliteten på arbetet. Karolinska Institutet 

har i uppdrag att utvärdera effekterna. Den första rapporten visade att insatserna leder 

till återgång i arbete, framför allt för de personer som får stöd efter en kortare tids 

sjukskrivning. Vi väntar med spänd förväntan på de två rapporter som Karolinska 

institutet kommer att presentera, en under februari och slutrapporten i augusti 2011. 

 

 

 

Stockholm i februari 2011 

Avdelningen för vård och omsorg 

Anna Östbom 
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Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen 

om att landstingen ska erbjuda en rehabiliteringsgaranti. Syftet med garantin är att 

patienter i åldern 16-67 år ska få tillgång till behandling och/eller rehabilitering för att 

lättare kunna återgå i arbete vid en eventuell sjukskrivning eller för att förebygga en 

sjukskrivning.  

 

Patienter som efter bedömning anses lida av lättare eller medelsvåra ångestsyndrom, 

depression och stress ska få tillgång till kognitiv beteendeterapi (KBT) eller 

interpersonell psykoterapi (IPT) i vissa fall. Patienter med långvarig diffus smärta i 

axlar, nacke och rygg ska erbjudas multimodal rehabilitering (MMR) vilket är en 

kombination av välplanerade och synkroniserade åtgärder. Insatserna görs under en 

längre tid med hjälp av personal som arbetar i team. Varje team består av flera 

professioner, till exempel läkare, sjukgymnast, kurator, psykolog, arbetsterapeut och 

sjuksköterska.  

 

För detta ändamål avsatte regeringen 560 miljoner kronor år 2009 och ytterligare 960 

miljoner kronor år 2010. Pengarna fördelas utifrån befolkningsnivå i varje län. De 

landsting som rapporterar fler insatser än det finns avsatta medel för, får ta del av det 

eventuella överskott som uppstår om andra landsting inte förbrukar de medel som är 

avsatta till dem. 

Resultat 2010 jämfört med 2009 

Under 2010 har landstingen påbörjat eller genomfört 7 751 multimodala rehabiliteringar 

att jämföra med 2009 års 5 934 rehabiliteringar, dvs. en ökning med 23 procent år 2010. 

Vad gäller KBT- eller IPT-behandlingar
1
  kom landstingen upp i 44 101 behandlingar år 

2010 mot 25 979 år 2009, dvs. en ökning med 41 procent. Kvinnor har år 2010 fått 

37 452 (72 procent) rehabiliteringsinsatser och män 14 400 (28 procent). Fördelningen 

var densamma under 2009, medan andelen insatser i privat regi var större år 2010 än år 

2009 (37 procent 2010 mot 20 procent 2009).  

Landstingen har under 2010 rapporterat insatser motsvarande 939 miljoner kronor av de 

960 som var avsatta för 2010, vilket motsvarar 98 procent av den totala ersättningen.   

                                                           
1
 Fortsättningsvis omfattar begreppet KBT-behandling även IPT-behandling som utgör cirka tre procent av 

behandlingarna. 
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Tillgång till KBT-behandling och multimodal rehabilitering 

Tillgången till KBT i primärvården har ökat sedan 2008. I dag uppger nästan samtliga 

landsting att de har god eller relativt god tillgång till KBT-kompetens, dvs. till 

grundläggande kompetens i KBT (motsvarande steg 1). Ett sätt att mäta tillgången är att 

räkna antalet KBT-behandlingar per1000 invånare i åldern 16-65 år som omfattas av 

rehabiliteringsgarantin. Denna siffra säger däremot inte om det motsvarar behovet, 

eftersom detta varierar i olika delar av Sverige. De landsting som har störst tillgång till 

KBT är Västra Götalandsregionen med 11,75/1000 invånare, Sörmland med 9,47/1000 

invånare och Västmanland med 9,36/1000 invånare. Nästan alla landsting har ökat sin 

tillgång på KBT jämfört med 2009. Undantagen är Gävleborg, Värmland, Örebro och 

Östergötland där den har minskat. 

 

Tillgången till multimodal rehabilitering (MMR) har sedan 2008 ökat i samtliga 

landsting, vilket till stor del beror på att det erbjuds även inom primärvården. I dag 

uppger alla landsting att de har god eller relativt god tillgång till MMR. Ett sätt att mäta 

tillgången är att räkna antalet multimodala rehabiliteringar per 1000 invånare i åldern 

16-65 år som omfattas av rehabiliteringsgarantin. Denna siffra säger däremot inte om 

det motsvarar behovet, eftersom detta varierar i olika delar av Sverige. De landsting 

som har störst tillgång till MMR är Jämtland med 2,95/1000, Kronoberg med 2,37/1000 

och Dalarna med 2,26/1000 invånare. Nästan alla landsting har ökat sin tillgång till 

MMR jämfört med 2009. Undantagen är Blekinge, Jönköping, Norrbotten, Stockholm 

och Västmanland där den har minskat.  
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Bakgrund 

Sjukskrivningsmiljarden  

Det har under senare år tagits flera initiativ för att utveckla en kvalitetssäkrad 

sjukskrivningsprocess så att varje patient får en sjukskrivning som är anpassad efter 

hans eller hennes behov. Det har i sin tur bidragit till att påverka antalet sjukskrivningar 

och sjukskrivningslängden. Arbetet har skett inom ramen för den så kallade 

sjukskrivningsmiljarden som är en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Den 

innebär att staten betalar en miljard kronor om året till landstingen under 2006-2011 för 

att de ska utveckla och höja kvaliteten på sjukskrivningsprocessen. Arbetet har varit och 

är mycket framgångsrikt. Det har lett till stor kompetensutveckling och införandet av ett 

försäkringsmedicinskt beslutsstöd (dvs. rekommenderade tider vid sjukskrivning).   

 

Många landsting har utvecklat team för att arbeta med sjukskrivningsprocessen och 

utsett en koordinator som håller samman processen på enheterna. Det har bidragit till att 

minska och förkorta sjukskrivningarna som nu befinner sig på samma nivå som på 

1980-talet. Även antalet nybeviljade förtidspensioner har minskat de senaste åren och är 

nu på samma nivå som på 1970-talet.  

 

Sjukskrivningsmiljarden har också utgjort en grund för landstingen att utveckla 

rehabiliteringsgarantin där många tar hjälp av sina team och koordinatorer. Det finns 

dock fortfarande områden som behöver utvecklas, bland annat en jämställd 

sjukskrivningsprocess för att förbättra kvaliteten för både män och kvinnor.  

 

Ledarskapet på verksamhetsnivån måste bli tydligare för att stödja läkare och andra 

professioner att genomföra sina uppdrag så att sjukskrivning blir en del av vården och 

behandlingen med hög patientsäkerhet. Kvaliteten i sjukintygen måste också förbättras 

så att den försäkrade får en rättssäker prövning i samband med sjukskrivningen. 

Samarbetet behöver förbättras mellan landstingen och arbetsgivare, arbetsförmedling, 

Socialtjänsten och Försäkringskassan. 

Rehabiliteringsgarantin – en överenskommelse mellan SKL 

och regeringen 

År 2008 fick landstingen 250 miljoner kronor för att förbereda en rehabiliteringsgaranti. 

Villkoren tydliggjordes inför 2009. Syftet med garantin är att patienter i åldern 16-67 år 

ska få tillgång till behandling och eller rehabilitering för att lättare kunna återgå i arbete 

vid en eventuell sjukskrivning eller för att förebygga en sjukskrivning. Patienter som 

efter bedömning anses lida av lättare eller medelsvåra ångestsyndrom, depression och 

stress ska få tillgång till kognitiv beteendeterapi (KBT) eller vid depression till 

interpersonell psykoterapi (IPT). IPT är dock inte särskilt vanligt i Sverige eftersom det 
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inte finns så många som har den kompetensen. Patienter med långvarig diffus smärta i 

axlar, nacke och rygg erbjuds multimodal rehabilitering (MMR), vilket innebär en 

kombination av välplanerade och synkroniserade åtgärder. De består av psykologiska 

insatser och fysisk aktivitet, träning eller sjukgymnastik, undervisning om smärta och 

försök att stärka den drabbade individens handlingskraft och ansvarstagande. Insatserna 

görs under en längre tid med hjälp av personal som arbetar i team. Varje team består av 

flera professioner, till exempel läkare, sjukgymnast, kurator, psykolog, arbetsterapeut 

och sjuksköterska.  

 

Landstingen får 10 000 kronor i ersättning för varje patient som behandlas med KBT 

och 40 000 kronor per patient som får multimodal rehabilitering. Regeringen ville 

stimulera till en utveckling av arbetet och öka tillgången på åtgärder inom ramen för 

garantin. Därför utbetalas extra ersättning per åtgärd, dvs. ett påslag på 25 procent för 

både KBT-behandlingar och MMR-åtgärder. Det extra anslaget används av landstingen 

för att på olika sätt öka tillgången på rehabiliteringsinsatser och öka kvaliteten i arbetet. 

 

Under 2009 avsatte regeringen 560 miljoner kronor och under 2010 ökade beloppet till 

960 miljoner kronor för rehabiliteringsgarantin. För 2011 har ytterligare 960 miljoner 

avsatts. Ersättningen för varje landsting är beräknad i förhållande till antalet invånare, 

men för att få någon ersättning måste landstingen ha genomfört behandlingar eller 

rehabiliteringar. Om ett landsting inte genomför det antal behandlingar eller 

rehabiliteringar som det finns pengar avsatta till, går överskottet i stället till de landsting 

som har genomfört fler behandlingar och/eller rehabiliteringar än beräknat.  
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Resultat 2010 jämfört med 

2009 
Under 2010 har landstingen påbörjat eller genomfört 7 751 multimodala rehabiliteringar 

att jämföra med 2009 års 5 934 rehabiliteringar, dvs. en ökning med 23 procent år 2010. 

Vad gäller KBT- eller IPT-behandlingar
2
 kom landstingen upp i 44 101 behandlingar år 

2010 mot 25 979 år 2009, dvs. en ökning med 41 procent. Kvinnor har år 2010 fått 

37 452 (72 procent) rehabiliteringsinsatser och män 14 400 (28 procent). Fördelningen 

mellan män och kvinnor var densamma under 2009, medan andelen insatser i privat regi 

var större år 2010 än år 2009 (37 procent 2010 mot 20 procent 2009).  

 

Landstingen har under 2010 rapporterat insatser motsvarande 939 miljoner kronor av de 

960 miljoner som var avsatta för 2010, vilket motsvarar 98 procent av den totala 

ersättningen.   

 

Jämtland, Dalarna, Kronoberg, Västra Götaland, Uppsala, Blekinge, Stockholm, 

Västmanland, Sörmland och Värmland har rapporterat utförda insatser som motsvarar 

mellan 95 och 146 procent av de avsatta medlen för sina respektive landsting, medan de 

övriga landstingen kom upp i ett lägre procenttal i förhållande till de avsatta medlen.  

Tillgången till multimodal rehabilitering (MMR) 

Tillgången till multimodal rehabilitering har sedan 2008 ökat i samtliga landsting. I dag 

uppger alla landsting att de har god eller relativt god tillgång till MMR. Ett sätt att mäta 

tillgången är att räkna antalet behandlingar per 1000 invånare i åldern 16-65 år som 

omfattas av rehabiliteringsgarantin. Denna siffra säger däremot inte om antalet 

motsvarar behovet, eftersom det kan vara olika i olika delar av Sverige. De landsting 

som har den största tillgången till MMR är Jämtland med 2,95/1000, Kronoberg med 

2,37/1000 och med Dalarna med 2,26/1000 invånare. Nästan alla landsting har ökat sin 

tillgång på MMR jämfört med år 2009. Undantagen är Blekinge, Jönköping, Norrbotten, 

Stockholm och Västmanland där den har minskat. 

 

Västra Götalandsregionen har i dagsläget en mindre tillgång till MMR än andra 

landsting men har gett stimulansmedel för att öka tillgången. Den främsta orsaken till 

ökningen i de andra landstingen är att alla utom Västernorrland och Västmanland har 

valt att utöka den multimodala rehabiliteringen i primärvården som ett komplement till 

den specialiserade vården. Västernorrland och Västmanland har i stället valt att utöka 

tillgången inom den specialiserade vården eller genom upphandling. Ett flertal landsting 

                                                           
2
 Fortsättningsvis omfattar begreppet KBT-behandling även IPT-behandling som utgör cirka tre procent av 

behandlingarna. 
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har även stärkt den specialiserade vården eller byggt upp en ny specialiserad vård (om 

det inte fanns någon) eller upphandlat MMR av privata aktörer.  

 

Tack vare ett ökat antal aktörer kommer kapaciteten att öka ytterligare under 2011. 

Eftersom många landsting satsar på multimodal rehabilitering i primärvården ger det 

möjlighet att fånga patienter med långvarig smärta tidigare i sjukdomsförloppet och 

efter kortare tids sjukfrånvaro än tidigare.  

 

En utökning av kapaciteten kan fördröjas eftersom det tar tid för nya enheter att finna 

former för arbetet och få rätt patienter till rätt vårdnivå. Några landsting uppger att de 

har haft svårt att rekrytera patienter till verksamheterna när de vill ge patienten hjälp 

mycket tidigt i sjukdomsförloppet. Patienterna har då själva tyckt att de inte behövde så 

omfattande insatser som multimodal rehabilitering innebär även om läkaren har insett 

vinsterna med att börja tidigt för att undvika att smärtan blir bestående.  

Tillgången till KBT och IPT 

Tillgången till KBT i primärvården har ökat sedan 2008. I dag uppger nästan samtliga 

landsting att de har god eller relativt god tillgång till KBT-kompetens, dvs. till 

grundläggande kompetens i KBT (motsvarande steg 1 som innebär att behandlingen 

görs under handledning). Tillgången till psykoterapeuter (steg 2 som innebär kompetens 

att behandla patienten självständigt) är fortfarande inte så stor. Tillgången till IPT-

behandlingar är fortfarande mycket liten. Ett sätt att mäta tillgången till KBT är att 

räkna antalet behandlingar per 1000 invånare i åldern 16-65 år som omfattas av 

rehabiliteringsgarantin. Den siffran säger däremot inte om antalet motsvarar behovet 

eftersom det kan vara olika i olika delar av Sverige. De landsting som har störst tillgång 

till KBT är Västra Götalandsregionen som har 11,75 behandlingar  per 1000 invånare, 

Sörmland med 9,47/1000 och Västmanland med 9,36/1000 invånare. Nästan alla 

landsting har ökat sin tillgång på KBT år 2010 jämfört med 2009. De enda undantagen 

är Gävleborg, Värmland, Örebro och Östergötland där den har minskat. 

 

Några landsting uppger att de fortfarande har ganska liten tillgång till KBT-kompetens 

motsvarande steg 1 inom primärvården, nämligen Blekinge, Kalmar, Norrbotten och 

Värmland. För att kompensera detta har några av dem gjort en upphandling. Alla 

landsting har vidtagit olika åtgärder för att öka tillgången till KBT-kompetens. Det 

vanligaste är att de har bekostat kompetensutveckling och det näst vänligaste att de har 

upphandlat KBT-kompetens. Eftersom kompetensutveckling pågår kommer tillgången 

att öka ytterligare under 2011-2013.  

 

Även om landstingen har uppgivit att de har god tillgång till KBT-kompetens i 

primärvården behöver den specialiserade vården fler utbildade psykoterapeuter (steg 2) 

för att klara av patienter med svårare ångest, depressioner och andra sjukdomar som 

vanligtvis inte behandlas inom primärvården. Det är dessutom inte alltid lätt att veta om 

tillgången överensstämmer med det faktiska behovet. En anledning till detta är att det 

behövs en fortsatt utveckling för rätt diagnoser i primärvården. En annan är att en del 

personer som behöver behandling inte söker vård. Det kommer således alltid att finnas 

ett visst mörkertal. 
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Rehabiliteringsgarantin 2010 

 

Län MMR 
Antal

3
 

MMR 
per 1000 inv.

4
 

KBT/IPT 
Antal

5
 

KBT/IPT 
per 1000 inv.

6
 

Blekinge 171 1,77 697 7,21 

Dalarna 398 2,26 1 163 6,61 

Gotland 51 1,38 164 4,42 

Gävleborg 167 0,94 640 3,62 

Halland 238 1,26 1 083 5,74 

Jämtland 239 2,95 574 7,08 

Jönköping 184 0,86 1524 7,10 

Kalmar 246 1,66 516 3,48 

Kronoberg 278 2,37 697 5,94 

Norrbotten 180 1,12 792 4,92 

Skåne 1 283 1,60 3 718 4,63 

Stockholm 1 407 1,04 12 455 9,18 

Södermanland 143 0,84 1 621 9,47 

Uppsala 369 1,66 1 545 6,95 

Värmland 359 2,05 710 4,06 

Västerbotten 290 1,71 395 2,33 

Västernorrland 189 1,23 534 3,48 

Västmanland 151 0,93 1513 9,36 

Västra Götaland 680 0,66 12 127 11,75 

Örebro 189 1,05 941 5,23 

Östergötland 539 1,94 692 2,49 

Summa 7 751 1,27 44 101 7,23 

 

                                                           
3
 MMR är en förkortning för multimodal rehabilitering (sammansatta åtgärder som genomförs av flera 

professioner). Antalet omfattar patienter som har fått eller håller på att få multimodal rehabilitering.  
4
 Antalet behandlingar eller /rehabiliteringar per 1000 invånare i åldern 16-65 år. 

5
 Antalet omfattar patienter som har fått KBT eller där behandling pågår. I redovisningen ingår även 

interpersonell terapi, IPT (ca 3 procent av det totala antalet). 
6
 Antalet behandlingar eller rehabilitering per 1000 invånare i åldern 16-65 år. 
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Rehabiliteringsgarantin 2009 

 

Län MMR 
Antal

7
 

MMR 
per 1000 inv.

8
 

KBT 
Antal

9
 

KBT/IPT 
per 1000 inv.

10
 

Blekinge 199 2,1 444 4,6 

Dalarna 279 1,6 947 5,1 

Gotland 0 0 162 4,4 

Gävleborg 124 0,7 986 5,6 

Halland 103 0,5 477 2,5 

Jämtland 163 2,0 511 6,3 

Jönköping 205 1,0 1051 4,8 

Kalmar 108 0,7 332 2,2 

Kronoberg 138 1,2 444 3,8 

Norrbotten 199 1,2 576 3,6 

Skåne 747 0,9 2149 2,7 

Stockholm 1706 1,3 2487 1,8 

Sörmland 123 0,7 1174 6,9 

Uppsala 177 0,8 1038 4,6 

Värmland 235 1,3 811 4,6 

Västerbotten 180 1,1 289 1,7 

Västernorrland 107 0,7 334 2,1 

Västmanland 197 1,2 1269 7,9 

Västra Götaland 592 0,6 8942 8,5 

Örebro 153 0,9 1107 5,9 

Östergötland 199 0,7 810 2,9 

Summa 5 934 1,0 25 979 4,3 

 

                                                           
7
 MMR är en förkortning för multimodal rehabilitering (sammansatta åtgärder som genomförs av flera 

professioner). Antalet omfattar patienter som har fått eller håller på att få multimodal rehabilitering.  
8
 Antalet behandlingar eller /rehabiliteringar per 1000 invånare i åldern 16-65 år. 

9
 Antalet omfattar patienter som har fått KBT eller där behandling pågår. I redovisningen ingår även 

interpersonell terapi, IPT (ca 3 procent av det totala antalet). 
10

 Antalet behandlingar eller rehabilitering per 1000 invånare i åldern 16-65 år. 
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Rehabiliteringsgarantin 2010 

 

Län Män
11

 Kvinnor Privat
12

 Offentlig
13

 Ersättning
14

 Bidragstak
15

 Andel 
ansökt

16
 

Blekinge 204 664 428 440 17 262 500 15 709 377 110% 

Dalarna 402 1 159 89 1 472 34 437 500 28 436 480 121% 

Gotland 44 171 36 179 4 600 000 5 886 155 78% 

Gävleborg 228 579 122 685 16 350 000 28 420 123 58% 

Halland 356 965 529 792 25 437 500 30 500 894 83% 

Jämtland 218 595 95 718 19 125 000 13 029 970 147% 

Jönköping 523 1 185 345 1363 28 250 000 34 557 810 82% 

Kalmar 214 548 37 725 18 750 000 24 050 258 78% 

Kronoberg 236 739 415 560 22 612 500 18 834 648 120% 

Norrbotten 218 754 19 953 18 900 000 25 637 429 74% 

Skåne 1 326 3 675 3 315 1 686 110 625 000 126 462 428 87% 

Stockholm 3 904 9 958 8 107 5 755 226 037 500 207 266 310 109% 

Södermanland 475 1 289 408 1 356 27 412 500 27 634 253 99% 

Uppsala 494 1 420 474 1 440 37 762 500 34 100 526 111% 

Värmland 280 789 293 776 26 825 000 28 127 338 95% 

Västerbotten 182 503 47 638 19 437 500 26 581 008 73% 

Västernorrland 180 543 218 505 16 125 000 25 005 564 64% 

Västmanland 416 1 248 550 1114 26 462 500 25 825 795 102% 

Västra Götaland 3 935 8 872 3 237 9 570 185 587 500 161 349 751 115% 

Örebro 287 843 50 1 080 21 212 500 28 675 564 74% 

Östergötland 278 953 193 1 038 35 600 000 43 908 316 81% 

Summa 14 400 37 452 19 007 32 845 938 812 500 960 000 000   

Andel 28% 72% 37% 63% 98%   98% 

 

 

 

 

                                                           
11

 Antalet män respektive kvinnor som har fått eller får antingen KBT eller multimodal rehabilitering under 

2010. 
12

 Antalet KBT-behandlingar och multimodala rehabiliteringar som är påbörjade eller genomförda av privata 

vårdgivare enligt avtal med landstingen. 
13

 Antal KBT-behandlingar eller multimodala rehabiliteringar som är påböjrade eller genomförda i 

landstingets regi. 
14 Den ersättning som landstingen får för påbörjade eller genomförda KBT-behandlingar eller multimodala 
rehabiliteringar enligt överenskommelsen med regeringen. 
15 Taket för fördelningen av ekonomisk ersättning. De landsting som har producerat mer än det egna taket får 

dela på ersättningen för de landsting som har producerat mindre än sitt tak.  
16

 De ansökningar som landstingen har gjort för 2010. En del gjorde fler insatser än sitt tak och fick del av 

överskottet från landsting som inte nådde sitt tak. 
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Landstingens arbete med 

rehabiliteringsgarantin 2010 
Enligt överenskommelsen vill regeringen stimulera till en utveckling av arbetet med 

rehabiliteringsgarantin och öka tillgången till rehabiliteringsinsatser. För att göra det 

möjligt utbetalas en extra ersättning på 25 procent på den grundersättning som utbetalas 

för påbörjade eller genomförda KBT-behandlingar och multimodala rehabiliteringar. 

Under 2009 avsatte regeringen 560 miljoner kronor och för år 2010 960 miljoner 

kronor.  

 

Ersättningen för varje landsting är beräknad i förhållande till antalet invånare, men för 

att få någon ersättning måste landstingen ha påbörjat eller genomfört behandlingar eller 

rehabilitering. Om ett landsting inte genomför det antal behandlingar eller 

rehabiliteringar som det finns pengar avsatta till går dess pengar till de landsting som 

har genomfört fler behandlingar och rehabiliteringar än beräknat.  

 

På de följande sidorna har varje landsting gjort en kort beskrivning av sitt arbete inom 

ramen för rehabiliteringsgarantin. Resultaten för år 2010 redovisas i form av hur många 

procent av de avsatta medlen som varje landstingen har tagit i bruk. Viktigt att notera är 

att under 2010 fanns mer pengar avsatta än för år 2009.   

 

Många landsting har utvecklat team för att arbeta med sjukskrivningsprocessen och 

utsett en koordinator som håller samman processen på enheterna. Dessa team har vuxit 

fram inom ramen för arbetet med sjukskrivningsmiljarden och är ibland finansierade 

med dessa pengar. Teamen finns främst i primärvården men även i en del landsting 

inom ortopedi och psykiatri.  

 

Teamen gör ofta bedömningar av patienter som kan få bekymmer med långvarig 

sjukfrånvaro. Bedömningarna handlar om vilken behandling, rehabilitering och 

sjukskrivning som är bra för patienten. Underlaget kan sedan ligga som grund för 

överväganden om patienten behöver KBT-behandling eller multimodal rehabilitering.  

 

En del av teamen i primärvården har även vidareutvecklats för att ta hand om den 

multimodala rehabiliteringen. Det är vanligt med en koordinator som hjälper till med 

flödet av patienter såväl till teambedömningar som till snabb hjälp med MMR, KBT och 

IPT. Av platsskäl finns dock detta inte med i landstingens redogörelser.  
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Blekinge  

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

Landstinget har god tillgång till KBT-kompetens inom psykiatrin men något begränsad 

tillgång till offentligt anställd personal med KBT-kompetens i primärvården. Köp av 

KBT-behandlingar av privata aktörer har ökat markant under året. Det finns två 

specialistenheter som erbjuder multimodal rehabilitering. I primärvården har 

multimodal rehabilitering påbörjats i liten skala på ett fåtal vårdcentraler. 

Möjligheten att genomföra åtgärder enligt avsatta medel 2010 

Under 2010 rapporterade Blekinge fler rehabiliteringsinsatser än det fanns avsatta 

medel till (110 procent) med 171 multimodala rehabiliteringar och 697 KBT-

behandlingar. Under 2009 rapporterades 199 multimodala rehabiliteringar och 444 

KBT-behandlingar. 

Strategier för att öka tillgången  

För att öka tillgången på KBT-kompetens i primärvården har en utbildning, KBT steg 1, 

med 24 deltagare startat i januari 2011. På två vårdcentraler i länet pågår ett projekt med 

två psykiatrisjuksköterskor, med adekvat KBT-kompetens. Fortsatt uppbyggnad av den 

multimodala rehabiliteringen i primärvården pågår och i Karlskrona kommun har ett 

särskilt rehabiliteringscenter i primärvården inrättats som bland annat erbjuder 

multimodal rehabilitering.  

 

Dalarna 

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

Landstinget Dalarna har god tillgång till samtalsterapeuter till följd av 

utbildningsinsatser och rekrytering. Vi bedömer att vi därigenom i stor utsträckning 

tillgodoser behovet i primärvården av behandling för depression och ångest.  I 

primärvården är 23 multimodala team uppbyggda. För kvartal 4 ser vi en ökning av 

samtalsterapeutiska insatser för unga vuxna.  

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel 

Under 2010 rapporterade Dalarna fler rehabiliteringsinsatser än det fanns avsatta medel 

till (121 procent) med 398 multimodala rehabiliteringar och 1163 KBT-behandlingar. 

Under 2009 rapporterades 279 multimodala rehabiliteringar och 947 KBT-behandlingar. 

Strategier för att öka tillgången 

Utbildningsinsatser i form av grundläggande psykoterapiutbildning (KBT) Steg 1 pågår 

för att ytterligare öka tillgången till samtalsterapeuter. Dalarna fortsätter aktivt med att 

öka behandlingsmöjligheterna för unga vuxna 16–25 år. Fortsatt stöd till de 

multimodala teamen har givits och pågår fortfarande, bl.a. genom stöd till 

teamutveckling och utbildning inom evidensbaserade behandlingsmetoder. 
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Gotland 

Tillgången till KBT och MMR 

Under 2010 har KBT-kompetensen på Gotland utökats genom kompetensutveckling och 

rekrytering, Under året har fyra KBT-terapeuter säkerställt att alla vårdcentraler har 

tillgång till KBT kompetens. Gällande MMR har sju av åtta vårdcentraler 

implementerat team. Utöver MMR-teamen på vårdcentralerna har den centrala 

smärtrehabmottagningen inkluderat sina första patienter under det sista kvartalet 2010. 

Möjlighet att genomföra åtgärder enligt avsatt ersättning 

Under 2010 rapporterade Gotland färre rehabiliteringsinsatser än det fanns avsatta 

medel till (78 procent) med 51 multimodala rehabiliteringar och 164 KBT-behandlingar. 

Under 2009 rapporterades ingen multimodal rehabilitering alls och 162 KBT-

behandlingar. För Gotlands del har möjligheterna att genomföra åtgärder enligt den 

avsatta ersättningen successivt förbättrats, men arbete kvarstår för att Gotland ska nå 

upp till bidragstaket.  

Följande strategier finns för att öka tillgången 

Under 2010 har kompetensutveckling för KBT genomförts liksom rekrytering. 

Multimodal rehabilitering har införts inom primärvården och en smärtmottagning har 

tillkommit. En KBT-terapeut till kommer under 2011 till följd av rekrytering. 

Ytterligare ett team för MMR tillkommer inom primärvården under 2011. 

Smärtmottagningen kommer att utvecklas ytterligare under 2011 och ta emot flera 

patienter. 

 

Gävleborg 

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

I den offentligt drivna primärvården i Gävleborgfinns 23 psykosociala team. Samtliga 

team har KBT-/KPT-kompetens. Avtal finns med tolv privata legitimerade 

psykoterapeuter med KBT-/KPT-kompetens och det finns KBT-/KPT-kompetens på 

ungdomsmottagningarna. I psykiatrin är tillgången på KBT-/KPT-kompetens 

fortfarande begränsad. En specialistenhet för MMR finns i länet och antalet MMR-team 

i primärvården har ökat från sju till åtta, med täckning över hela länet. Teamen för 

MMR är etablerade och ytterligare ett team har tillkommit.  

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel 

Under 2010 rapporterade Gävleborg färre rehabiliteringsinsatser än det fanns avsatta 

medel för (58 procent) med 167 multimodala rehabiliteringar och 640 KBT-

behandlingar. Under 2009 rapporterades 124 multimodala rehabiliteringar och 986 

KBT-behandlingar. Under 2010 har förändrade rapporteringsrutiner införts liksom ett 

krav på uppföljning, med ett omställningsarbete som följd. Personalförändringar har 

skett i två MMR-team vilket har påverkat antalet rapporterade behandlingar jämfört 

med 2009. 

Strategier för att öka tillgången 

KBT-kompetensen förstärks. Utbildning i steg 1 KBT med 24 deltagare avslutas våren 

2011. IPT-utbildning planeras och psykiatrin ska finnas med i ökad utsträckning.  
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Under 2011 planeras ytterligare två MMR-team i primärvården. Utvecklingsarbetet i 

alla team fortsätter för att höja kapaciteten. Ledningens stöd och marknadsföring i 

läkargruppen är viktigt för att öka flödet till rehabiliteringsinsatserna liksom fortsatt 

utbildning i det elektroniska rapporteringssystemet.  

 

Halland  

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

Under perioden 2009-2010 har antalet vårdenheter med möjlighet att tillförsäkra KBT 

och MMR stadigt ökat. KBT-inriktad behandling kan ges av 34 av 49 vårdenheter (78 

procent) och multimodal rehabilitering hos 26 av 49 vårdenheter (53 procent). 

Multimodal rehabilitering ges även av en rehabiliteringsresurs utanför närsjukvården 

som möjlig remissinstans.  

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel 

Under 2010 rapporterade Halland färre rehabiliteringsinsatser än det fanns avsatta 

medel till (83 procent) med 238 multimodala rehabiliteringar och 1081 KBT-

behandlingar. Under 2009 rapporterades 103 multimodala rehabiliteringar och 477 

KBT-behandlingar. 

Strategier för att öka tillgången 

Region Halland ger fortsatta ersättningsbidrag för kompetensutveckling inom kognitiv 

beteendeterapi med minst motsvarande 45-poängsnivå (steg 1). Region Halland 

kommer att följa upp att rehabiliteringen påbörjas inom 60 dagar vilket är ett mål som 

vårdgarantin generellt tar sikte på i Halland. Det kan också ge en bild av om tillgången 

måste öka eller om nuvarande nivå av behandlingsinsatser täcker behovet. 
 

Jämtland  

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

Genom psykosocialenheten har Jämtland god till gång till KBT och full kompetens på 

alla hälsocentraler. Projektet har anställt ytterligare 4 psykologer till primärvården för 

att öka tillgången. Landstinget har dessutom tecknat avtal med en privat psykolog för 

KBT-insatser under 2010-2011. En specialistenhet för multimodal rehabilitering 

(smärtrehab) har startats i landstingets regi. En extern aktör (Hälsan rehab) har avtal för 

2010- 2011 i Strömsund för MMR. Ytterligare ett direktavtal finns med Rygginstitutet i 

Sundsvall för MMR. som gäller 2010-2011. 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel  

Under 2010 rapporterade Jämtland fler rehabiliteringsinsatser än det fanns avsatta 

medel (147 procent) med 239 multimodala rehabiliteringar och 574 KBT-behandlingar. 

Under 2009 rapporterades 163 multimodala rehabiliteringar och 511 KBT-behandlingar. 

Strategier för att öka tillgången 

De få personer som saknade KBT- kompetens år 2009 går steg 1 och började 

utbildningen i januari 2010. För att stärka kompetensen att bedöma patienters behov av 

rehabilitering har landstinget haft fyra utbildningar i TIPPA och ICF - två metoder som 

ger den kompetensen. Rutiner och kriterier har upprättats för att underlätta 

remissförfarande till olika rehabiliteringsteam och undvika att ”fel” patienter får 

remisser.  
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Jönköping  

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

Tillgången till KBT är god och saknas endast på någon vårdcentral. En specialistenhet 

för multimodal rehabilitering har funnits i Nässjö under 2010. 

Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping har ett smärtteam för multimodal 

rehabilitering. Tjugotvå av länets vårdcentraler har under 2010 genomfört MMR. 

Multimodala rehabiliteringsinsatser har ökat i primärvården i och med att fler 

vårdcentraler erbjuder denna behandling. 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel  

Under 2010 rapporterade Jönköping färre rehabiliteringsinsatser än det fanns avsatta 

medel till (82 procent) med 184 multimodala rehabiliteringar och 1524 KBT-

behandlingar. Under 2009 rapporterades 205 multimodala rehabiliteringar och 1051 

KBT-behandlingar. 

Strategier för att öka tillgången 

För att öka tillgången till kompetens inom KBT startades 2009 en steg 1-utbildning med 

24 utbildningsplatser. Stöd ges även till vidareutbildning inom steg 2. Pilotverksamhet 

för att utveckla MMR genomfördes 2009. Breddinförande med spridning i hela länet 

gjordes och fler vårdcentraler erbjöd MMR under 2010. Fortsatt kompetensutveckling 

och stöd sker för att öka tillgången på MMR. Ett eget verktyg för teambedömning (PR-

team®) har tagits fram och implementerats. Det ska ge stöd för personalen att 

undersöka vilken behandling, rehabilitering och sjukskrivning patienten är i behov av.   

 

Kalmar 

Tillgången på KBT- och MMR- kompetens 

Inom primärvården erbjuder åtta av tolv psykologer KBT-behandling. De delar på 27 

offentliga enheter och ett antal privata. Rekrytering av ytterligare sju KBT-utbildade 

psykologer pågår. Psykiatrin har förutom KBT-psykologer även steg 1-utbildad 

personal med annan grundkompetens.  

 

Det finns en specialistenhet som genomför multimodal rehabilitering för hela länet. 

MMR-team finns nu på samtliga offentliga hälsocentraler och är under uppbyggnad vid 

några privata enheter.  

Möjligheten att genomföra åtgärder enligt avsatta medel 

Under 2010 rapporterade Kalmar färre rehabiliteringsinsatser än det fanns avsatta medel 

(78 procent) med 246 multimodala rehabiliteringar och 516 KBT-behandlingar. Under 

2009 rapporterades 108 multimodala rehabiliteringar och 332 KBT-behandlingar. 

Följande strategier finns för att öka tillgången 

Under 2010 har upprepade utbildningsinsatser för MMR-team genomförts. Utbildning 

pågår för psykologer inom primärvården som saknar adekvat KBT- kompetens. Tio 

behandlare inom psykiatrin har slutfört steg 1-utbildning. Möjligheten att genomföra 

åtgärderna har förbättrats i och med att antalet team och medarbetare med KBT-

kompetens har ökat.  

 



 

 

 

 18 

Under 2011 kommer arbetet att inriktas på att intensifiera och bibehålla uppnådda 

strukturer. Landstinget har dessutom beslutat att göra en upphandling av ytterligare 

rehabiliteringsresurser. 

 

Kronoberg  

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

Rehabilitering enligt rehabiliteringsgarantin ingår som ett grunduppdrag i Vårdval 

Kronoberg. Inom primärvården är tillgången till KBT och MMR god. Kompetensen 

finns på så gott som alla vårdcentraler. Under 2010 har tillgången till KBT-terapeuter 

ökat. MMR erbjuds genom team antingen i vårdcentralens egen regi eller i samarbete 

med andra vårdcentraler. 

 

Samtliga vårdcentraler har möjlighet att vid behov remittera till landstingets 

specialistenheter för KBT-/IPT-behandling.  

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel 

Under 2010 rapporterade Kronoberg fler rehabiliteringsinsatser än det fanns avsatta 

medel till (120 procent) med 278 multimodala rehabiliteringar och 697 KBT-

behandlingar. Under 2009 rapporterades 138 multimodala rehabiliteringar och 444 

KBT-behandlingar.  

 

Möjligheterna att genomföra åtgärder enligt den avsatta ersättningen är goda beroende 

på en god tillgång till KBT-kompetent personal och multimodala rehabiliteringsteam.  

Strategier för att öka tillgången 

I Kronoberg finns god tillgång till KBT och MMR. Personalen arbetar med att förbättra 

kvalitén genom kvalitetskontroller och genom att implementera nationella riktlinjer för 

depression/ångest och genom att ta fram ett lokalt vårdprogram för rehabilitering vid 

smärta. 

 

Norrbotten 

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

Tillgången till psykologer och socionomer har inom primärvården Norrbotten varit mer 

begränsad än på många andra håll i landet. Läget har förbättrats men fortfarande finns 

ett antal vårdcentraler som inte har personal med denna kompetens. Multimodal 

rehabilitering bedrivs inom specialistvården och numera också till viss del inom 

primärvården. Genom personalförstärkning har specialistvården höjt kapaciteten. En 

tredjedel av länets vårdcentraler har certifierats för att kunna bedriva multimodal 

rehabilitering. Volymen inom primärvården är än så länge blygsam eftersom 

verksamheten är i ett uppbyggnadsskede. 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel 

Under 2010 rapporterade Norrbotten färre rehabiliteringsinsatser än det fanns avsatta 

medel till (74 procent) med 180 multimodala rehabiliteringar och 792 KBT-

behandlingar. En minskning av multimodala rehabiliteringar har skett inom 

specialistvården eftersom de köer som fanns när rehabiliteringsgarantin infördes nu är 

borta. Under 2009 rapporterades 199 multimodala rehabiliteringar och 576 KBT-

behandlingar.  
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Strategier för att öka tillgången 

Två KBT steg 1-utbildningar pågår med 30 personer och avslutas till sommaren 2011. 

För att förbättra tillgången inom primärvården har förtydliganden gjorts i 

vårdvalsbeställningen om tillgång till psykosocial kompetens. Den multimodala 

rehabiliteringen inom primärvården håller på att byggas ut vilket innebär att under 2011 

kommer fler vårdcentraler att bli certifierade för att genomföra uppdraget. För att 

stimulera både rehabiliteringen och rapporteringen har ersättning till producerande 

enheter införts från 2011 för både multimodal rehabilitering och KBT.  
 

Skåne 

Tillgång till KBT- och MMR-kompetens 

För att snabbt kunna öka antalet behandlare valde Region Skåne att utgå från LOV – 

lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Nya vårdgivare godkänns kontinuerligt. Region 

Skåne har skrivit avtal med 187 ackrediterade enheter - 142 KBT-behandlare och 45 

multimodala smärtbehandlare. Region Skåne är stolt över att det skapades en 

genomtänkt design från början för kvalitetsuppföljning och att patienten får vänta högst 

en månad på att få tillgång till insatserna. 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel 

Under 2010 rapporterade Skåne färre rehabiliteringsinsatser än det fanns avsatta medel 

till (87 procent) med 1 283 multimodala rehabiliteringar och 3 718 KBT-behandlingar. 

Under 2009 rapporterades 747 multimodala rehabiliteringar och 2 149 KBT-

behandlingar.  

Strategier för att öka tillgången 

För att ytterligare öka tillgången till KBT antog hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 

november 2009 en regional utbildningsplan för KBT steg 1 och steg 2 samt för 

handledarutbildning. Eftersom Region Skåne tillämpar LOV för rehabiliteringsgarantin 

godkänns nya vårdgivare som uppfyller uppställda krav kontinuerligt. Detta är en 

medveten strategi för ökad tillgång av vårdgivare och behandlingar. 

http://www.skane.se/rehabiliteringsgarantin och www.morse.nu.  
 

Stockholm 

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

På cirka 80 procent av de cirka 200 husläkarmottagningarna i primärvården finns 

tillgång till personal med KBT-kompetens. Landstinget har godkänt 105 vårdgivare, 

varav 98 i primärvården och sju i specialistvården, för att ge KBT-behandling och verka 

inom ramen för rehabiliteringsgarantin. När det gäller MMR är 35 team godkända, 

varav 29 i primärvården och sex i specialistvården. Tillgången är under utveckling och 

godkända vårdgivare ökar successivt för båda målgrupperna. 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel  

Under 2010 rapporterade Stockholm fler rehabiliteringsinsatser än det fanns avsatta 

medel till (109 procent) med 1407 multimodala rehabiliteringar och 12 455 KBT-

behandlingar. Under 2009 rapporterades 1 706 multimodala rehabiliteringar och 2 487 

KBT-behandlingar. Den faktiska produktionen av KBT och MMR kan vara högre än 

vad som är redovisat. Det finns nämligen en stor fördröjning i rapporteringen av 

produktionen på grund av det godkännandeförfarande och den kvalitetssäkring som 

genomförs.  

http://www.skane.se/rehabiliteringsgarantin
http://www.morse.nu/
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Strategier för att öka tillgången 

För att stimulera tillgången på KBT i primärvården genomförs utbildningsinsatser i 

form av psykoterapeutisk steg 1-utbildning i KBT. Utrymmet för KBT i 

husläkaruppdraget ökas genom stimulansåtgärder. KBT-kompetensen i regelboken för 

husläkaruppdraget kommer att ses över. För att öka tillgången på MMR i primärvården 

förstärks stimulansåtgärder i form av utbildning, stödinsatser och nätverksbildande. 

 

Sörmland  

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

Primärvården har relativt god tillgång till medarbetare med steg1-kompetens i 

KBT/KPT. Drygt 30 personer har hittills genomgått utbildning. Landstinget har också 

rekryterat legitimerade psykoterapeuter med kognitiv inriktning, och alla vårdcentraler 

har tillgång till psykoterapeut på deltid. Smärtmottagningarna är de som i första hand 

har genomfört MMR-insatser, och från och med hösten 2010 började även primärvården 

att planera och genomföra MMR med rehabteamen som bas för insatserna.  

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel 

Under 2010 rapporterade Sörmland färre rehabiliteringsinsatser än det fanns avsatta 

medel till (99 procent) med 143 multimodala rehabiliteringar och 1 621 KBT-

behandlingar. Under 2009 rapporterades 123 multimodala rehabiliteringar och 1 174 

KBT-behandlingar. Den relativt goda tillgången till KBT-/KPT-kompetens och 

utvecklingen av MMR-insatser finansieras genom både avropade behandlingsserier och 

sjukvårdsmiljarden. 

Strategier för att öka tillgången 

Den 1 januari 2010 bildades den specialiserade rehabiliteringskliniken i Sörmland 

(SRS) där bl.a. psykoterapeuterna och smärtenheterna ingår. SRS är en del i satsningen 

för att öka tillgången på MMR liksom utökningen av resurser för behandlingsinsatser i 

primärvården. Under våren 2010 genomfördes en kartläggning. Den visade att ett flertal 

insatser redan pågick och att kompetens finns men att det behövdes en tydligare struktur 

och en sammanhållande plan för insatserna. Därför har nu en mall för en 

rehabiliteringsplan tagits fram och börjat användas. MMR i primärvården kommer 

igång på allt fler vårdcentraler och 2011 planeras det för inspirationsseminarier på temat 

MMR i primärvården för att ytterligare få ihop teamen och förstärka strukturen och 

kompetensen i teamens arbete. Vi har fortsatt att erbjuda steg1-utbildning i KBT/KPT 

för i första hand kuratorer i primärvården. 

 

Uppsala 

Tillgång på KBT och MMR 

Rapporteringen för sjukdomsgruppen psykisk ohälsa har under 2010 ökat successivt. 

Antalet behandlingar har ökat tack vare olika former av utbildning, nyrekryteringar, 

gruppbehandling av patienter och ökade mottagningstider. Uppsala, som har 

psykologutbildning med inriktning på KBT, kan sägas ha relativt god tillgång på 

terapeuter även om behandlingsbehovet är mycket stort. 

 

Även rapporteringen för sjukdomsgruppen långvarig smärta har ökat. Det har skett en 

systematisk utbyggnad av tillgången på multimodala team. Det finns i primärvården åtta 

team i offentlig regi på olika platser i länet och två team i privat regi. Specialistvården 



 

 

 

 21 

har utökats med ett nytt team vilket även inneburit ett mer varierat programutbud så att 

en större patientgrupp kan nås av denna behandling. 

Möjligheten att genomföra åtgärder enligt avsatt ersättning 

Under 2010 rapporterade Uppsala fler rehabiliteringsinsatser än det fanns avsatta medel 

till (111 procent) med 369 multimodala rehabiliteringar och 1 545 KBT-behandlingar. 

Under 2009 genomfördes 177 multimodala rehabiliteringar och 1 038 KBT-

behandlingar. Ökningen beror troligen på en framgångsrik successiv utbyggnad av 

kompetens och tillgänglighet och på att alla leverantörer av vård har fått hela den fasta 

summan.  

Följande strategier finns för att öka tillgången 

Långsiktighet, satsning på innehåll och kvalitet och bibehållandet av uppnådda 

strukturer är strategier framöver. Ökad produktion och tillgänglighet genom bl.a. fortsatt 

kompetensförstärkning, utveckling och underhåll av nätverk och arbetsmetoder. Via 

ekonomisk styrning kommer utvecklingen av första linjens vård att ytterligare 

stimuleras. 

 

Värmland 

Tillgång till KBT- och MMR-kompetens 

Merparten av behandlingsinsatserna för KBT och MMR ges via interna enheter. 

Landstinget utökade KBT och MMR med hjälp av extern privat verksamhet under 2010. 

Det är också glädjande att internt utförd MMR inom primärvården har tagit fart, vilket 

innebär att teamsamverkan har kommit igång på det sätt som planerats. De 

utbildningsinsatser som har gjorts och görs syftar till ökad tillgång till behandling 2010 

enlig rehabiliteringsgarantin.   

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel 

Under 2010 rapporterade Värmland färre rehabiliteringsinsatser än det fanns avsatta 

medel till (95 procent) med 359 multimodala rehabiliteringar och 710 KBT-

behandlingar. Under 2009 rapporterades 235 multimodala rehabiliteringar och 811 

KBT-behandlingar.  

Strategier för att öka tillgången 

Utökat tjänsteköp har genomförts under 2010 för både KBT och MMR. Den interna 

produktionen förväntas öka ytterligare under 2011. Pågående KBT-utbildningar (steg 1 

= basutbildning) resulterar i färdig kompetens år 2011. Då införs ett ersättningssystem 

för såväl KBT som MMR vilket innebär att kostnadstäckande statsbidrag direkt tillförs 

den enhet som genomför insatsen. Avsikten med detta är bl.a. förväntad 

prestationsökning av KBT- och MMR-insatserna. 
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Västerbotten 

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

Tillgången till KBT-kompetens är god men landstinget verkar för att öka tillgången 

ytterligare, framför allt i primärvården. Även i år arbetar två specialistkliniker med 

multimodal rehabilitering utöver sitt ordinarie specialistuppdrag medan vårdcentralerna 

bygger upp sin kompetens. I dagsläget har 75 procent av hälsocentralerna ackrediterats 

för att utföra multimodal rehabilitering. Patienter kan i de flesta fall erbjudas både KBT-

behandling och multimodal rehabilitering på en hälsocentral nära dem, vilket är särskilt 

viktigt i ett glesbygdslän med långa avstånd till sjukhus.  

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel 

Under 2010 rapporterade Västerbotten färre rehabiliteringsinsatser än det fanns avsatta 

medel till (73 procent) med 290 multimodala rehabiliteringar och 395 KBT-

behandlingar. Under 2009 rapporterades 180 multimodala rehabiliteringar och 289 

KBT-behandlingar.  

Strategier för att öka tillgången  

Primärvården fortsätter att anställa psykologer. Ett flertal medarbetare från 

hälsocentralerna går grundläggande eller fördjupad psykoterapiutbildning. Det finns 

team på alla hälsocentraler för det ordinarie sjukskrivnings- och rehabiliteringsarbetet. 

Teamen får nu utbildning och stöd i att också bedöma och arbeta med multimodal 

rehabilitering. Fler hälsocentraler etableras också inom vårdvalet i Västerbotten vilket 

förväntas öka tillgången på behandlingsmöjligheter i Umeå med omnejd. 

 

Västernorrland  

Tillgången till KBT och MMR 

Inom primärvården finns 10-15 medarbetare som är behöriga att utföra KBT-

behandling. Inom specialistvården finns också KBT-behandlare med steg 1-utbildning 

och psykoterapeuter som utför IPT-behandling. Landstinget är huvudman för en 

smärtrehabiliteringsverksamhet som erbjuder multimodal smärtrehabilitering. Den 

landstingsägda verksamheten kompletteras med en upphandlad extern aktör.  

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel  

Under 2010 rapporterade Västernorrland färre rehabiliteringsinsatser än det fanns 

avsatta medel till (64 procent) med 189 multimodala rehabiliteringar och 534 KBT-

behandlingar. Under 2009 rapporterades 107 multimodala rehabiliteringar och 334 

KBT-behandlingar. 

 

Anledningen till att Västernorrland inte nyttjar de avsatta medlen fullt ut är att 

tillgången på multimodal smärtrehabilitering motsvarar den efterfrågan som finns och 

kan tillgodoses av den specialistverksamhet som landstinget har, med komplettering av 

upphandlad extern verksamhet. Inom KBT finns möjlighet att ytterligare utveckla 

tillgången till behandling. 
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Följande strategier finns för att öka tillgången  

Personal med KBT-kompetens inom primärvården har stimulerats att huvudsakligen 

arbeta med KBT-behandling. Rekrytering av ytterligare psykologresurser till 

primärvården pågår. Externa aktörer anlitas vid behov. 

Grundutbildning i KBT (steg 1) planeras under 2011. Fortbildning i KBT pågår för 

anställda primärvårdspsykologer.  

I dagsläget finns inte något behov av utökade resurser för multimodal 

smärtrehabilitering, eftersom behovet av behandlingar kan uppfyllas. 

 

Västmanland 

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

Landstinget har tre specialistenheter, enheten för psykosomatisk medicin, EPM, i 

Västerås och rehabenheterna i Köping och Fagersta. Tre vårdcentraler arbetar också 

med MMR. Inom vuxenpsykiatrin råder fortfarande brist på KBT-kompetens medan 

BUP har tillfredsställande tillgång. Vårdcentralerna svarar själva för att knyta till sig 

kompetens som uppfyller kvalifikationskraven, antingen genom anställning eller genom 

uppdrag till privata vårdgivare. Sammantaget har landstinget en brist på KBT-

terapeuter, men insatser görs för att öka tillgången. 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel  

Under 2010 rapporterade Västmanland fler rehabiliteringsinsatser än det fanns avsatta 

medel till (102 procent) med 151 multimodala rehabiliteringar och 1 513 KBT-

behandlingar. Under 2009 rapporterades 197 multimodala rehabiliteringar och 1 269 

KBT-behandlingar. 

Strategier för att öka tillgången 

Under 2009 påbörjades en steg 1-utbildning för 30 personer som blir klara våren 2011. 

Under 2011 startar ytterligare en utbildning för 30 medarbetare. För landstingets egna 

terapeuter med kortare utbildning som behövde uppdatera sin kompetens med KBT 

fullföljdes 2010 en fortbildning med 30 utbildningsplatser för att ge dem motsvarande 

steg1-kompetens. Landstinget köper också handledarutbildning för legitimerade 

psykoterapeuter. Enheten för psykosomatisk medicin har tillförts resurser för att 

bemanna ett fjärde team för att arbeta med multimodal rehabilitering. Den privata 

vårdgivare som driver Bergslagssjukhuset har fått del av resurserna för att driva ett 

multimodalt team och genomföra MMR-behandlingar.  

 

Västra Götalandsregionen 

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

Tillgången till KBT är god bland annat till följd av utvecklings- och utbildningsinsatser. 

Den goda tillgången är också en följd av att samtliga vårdenheter som ingår i VG 

Primärvård - Västra Götalandsregionens vårdvalsmodell (LOV) ska kunna erbjuda 

psykologisk behandling i form av KBT. Införandet av VG Primärvård den 1 oktober 

2009 har medfört ett antal nya vårdenheter. 

 

Multimodal rehabilitering bedrivs fortfarande i begränsad omfattning inom 

primärvården, på sjukhusen och hos en del privata aktörer. Vårdenheterna har fått 
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ekonomiska medel för att utveckla verksamheten, och resultatet visar att antalet 

multimodala behandlingar har ökat under året i Västra Götalandsregionen. 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel  

Under 2010 rapporterade Västra Götaland regionen fler rehabiliteringsinsatser än det 

fanns avsatta medel till (115 procent) med 680 multimodala rehabiliteringar och 12 127 

KBT-behandlingar. Under 2009 rapporterades 592 multimodala rehabiliteringar och 

8 942 KBT-behandlingar. 

Strategier för att öka tillgången 

För att öka tillgången ytterligare pågår insatser för att bygga upp fler multimodala team 

i hela Västra Götalandsregionen. Det planeras också utbildningar i KBT och IPT, och 

KBT på Internet prövas som behandlingsmetod inom vissa delar av Västra 

Götalandsregionen. Dessutom får alla vårdenheter som gett insatser enligt 

rehabiliteringsgarantins riktlinjer ta del av ett generellt utvecklingsbidrag som används 

till utvecklingsåtgärder som metod- och modellutveckling, kompetensutveckling och 

personalförstärkningar.  

 

Örebro  

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

Samtliga vårdcentraler har tillgång till KBT-kompetens, och de planerar att samarbeta 

för att täcka behovet. Av 25 kuratorer har 14 utbildning i steg 1 i KBT, och övriga 

kuratorer har grundläggande kompetens i KBT motsvarande 7,5 högskolepoäng. En stor 

del av sjukgymnasterna i primärvården har också en grundläggande KBT-kompetens. 

Både sjukgymnaster och kuratorer kan därmed arbeta med ett kognitivt förhållningssätt 

i multimodala team. Multimodal rehabilitering ges även inom den 

rehabiliteringsmedicinska kliniken USÖ (smärtsektionen). 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel  

Under 2010 rapporterade Örebro färre rehabiliteringsinsatser än det fanns avsatta medel 

till (74 procent) med 189 multimodala rehabiliteringar och 941 KBT-behandlingar. 

Under 2009 rapporterades 153 multimodala rehabiliteringar och 1 107 KBT-

behandlingar. 

Strategier för att öka tillgången  

För att öka tillgången och kvaliteten på MMR arbetar vi med att bygga upp multimodala 

behandlingsteam inom varje länsdel i primärvården. Kompletterande KBT-utbildning 

motsvarande steg 1 kommer att genomföras för de kuratorer som har annan steg 1-

utbildning. Arbete pågår även med att undersöka möjligheterna att införa datorbaserad 

KBT. 
 

Östergötland 

Tillgång till KBT- och MMR-kompetens 

Landstinget har under 2010 erbjudit KBT-behandling till de patienter som har behov av 

detta. KBT-kompetens finns inom närsjukvården och psykiatrin i landstinget. Dock har 

en del KBT-behandlingar köpts av en privat aktör. Smärt- och rehabiliteringsmedicinska 

kliniken erbjuder multimodal rehabilitering liksom rehabiliteringsenheterna inom 
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närsjukvården. Det finns även en del vårdcentraler som erbjuder multimodal 

rehabilitering.  

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel  

Under 2010 rapporterade Östergötland färre rehabiliteringsinsatser än det fanns avsatta 

medel för (81 procent) med 539 multimodala rehabiliteringar och 692 KBT-

behandlingar. Under 2009 rapporterades 199 multimodala rehabiliteringar och 810 

KBT-behandlingar. 

Strategier för att öka tillgången 

Fortsatt arbete pågår med att bygga upp och utbilda multimodala team inom 

närsjukvårdens rehabiliteringsenheter där smärt- och rehabiliteringskliniken har ett 

uppdrag att stödja enheterna. För att öka tillgången till KBT har steg 1-utbildning 

upphandlats. Ett stort antal kuratorer inom primärvården har påbörjat utbildningen. En 

särskild utvecklare ska upphandlas under 2011. Uppdraget är att utveckla kompetensen 

bland personalen på vårdcentralerna så att de kan bedöma när KBT-behandling är 

lämplig. Landstinget beräknar att behovet av KBT kompetens kommer att vara i balans 

vid årsskiftet 2011/2012. 

 

 

 



 

 

 
 

Post: 118 82 Stockholm 
Besök: Hornsgatan 20 
Telefon: 08-452 70 00 

www.skl.se 

Rehabiliteringsgarantin 2010 

Resultat 2010 

 

 

 
Upplysningar om innehållet 
Anna Östbom, anna.ostbom@skl.se 
 
© Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 
 
 
 
 

     
     
     

 
 
Ladda ned på www.skl.se/sjukskrivningar 
 

http://www.skl.se/sjukskrivningar

