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Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med 

regeringen. Landstingen ska erbjuda multimodal rehabilitering (MMR – 

sammansatta åtgärder från flera kompetenser) till patienter med långvarig 

smärta i axlar, nacke och rygg, och kognitiv beteendeterapi eller interpersonell 

psykoterapi (KBT/IPT) till personer med depression, ångest eller stress. 

Rehabiliteringsgarantin är en del av det utvecklingsarbete som nu sker i Sverige 

för att underlätta för människor i yrkesverksam ålder som på grund av sjukdom 

upplever problem att stanna kvar i arbete, eller att återgå till arbete efter 

sjukskrivning eller för att förebygga sjukskrivning. Insatserna inom 

rehabiliteringsgarantin är en av metoderna att använda i hälso- och sjukvårdens 

del av rehabiliteringskedjan. Syftet är att öka tillgänglighet till behandling för 

de diagnosgrupper som står för den största delen av sjukskrivningarna. Syftet är 

också att öka kvaliteten i bedömning, vård och rehabilitering inom den 

försäkringsmedicinska rehabiliteringen. Flera nationella uppföljningar och 

utvärdering av rehabiliteringsgarantins införande har skett och sker, i dessa 

påtalas fortsatt utveckling för att uppnå intentionerna.  

 

Landstingen arbetar intensivt för att bygga upp organisation och nätverk som är 

lämpliga för uppgiften. Dessutom pågår omfattande arbete med 

kunskapsuppbyggnad och metodutveckling. Resultaten från redovisningen efter 

första kvartalet 2011 visar på gynnsam utveckling i länen.  

 

Antalet MMR har ökat från 1732 till 2261 första kvartalet 2011 jämfört med 

samma period 2010, vilket motsvarar en ökning med drygt 30 procent. Antalet 

KBT-behandlingar har ökat från 7 148 till 12 591, som innebär en ökning med 

76 procent, under samma period och samtliga behandlingar genomförs av 

behandlare som har minst steg 1 kompetens i KBT. Fördelningen mellan 

behandlade kvinnor och män är i stort sett densamma mellan åren. 

Arton av länen har uppnått samma, eller i de flesta fall ökat sin produktion av 

behandlingar under första kvartalet 2011jämfört med första kvartalet 2010. 

Flera län har fördubblat, eller till och med tredubblat antalet redovisade 

behandlingar. Endast 3 län har redovisat något lägre andel behandlingar jämfört 

med första kvartalet 2010.  

De flesta landsting ser behov av och har påbörjat ökad samverkan mellan 

specialist och primärvårdsnivå.  
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Det pågår omfattande utbildningssatsningar av befintlig personal i 

grundläggande psykoterapi (”steg 1”), och även utbildning av psykoterapeuter 

(”steg 2”) samt psykoterapeuter med handledarutbildning. Flera län arbetar 

också med att ta fram uppföljningskriterier på individnivå för psykoterapeutisk 

behandling. Många län påtalar intresse att också kunna erbjuda internetbaserad 

KBT. 
 

Många metoder prövas i olika län för att höja kvaliteten i arbetet med 

smärtpatienter till exempel att utarbeta tydliga krav på upplägg och innehåll för 

utförare, att ha krav på redovisning av vårdprogram, att arbeta med 

kvalitetssäkring av arbetet (Lean-Health-Care), att arbeta med 

godkännandeförfarande av dem som utför uppdraget, och att ha datoriserade 

rehabiliteringsplaner. Några prövar också att låta enstaka vårdcentraler 

genomföra MMR för att se om detta kan höja kvaliteten på rehabiliteringen. 

Omfattande utbildningar sker också för personal som ska arbeta med MMR till 

exempel omkring medicinska indikationer, gula flaggor, teamarbete, TIPPA, 

basal kroppskännedom, smärta och smärtbehandling, funktions- och 

aktivitetsbedömningar och ICF. I flera län nyttjas smärtläkare och andra 

professioner från specialistenheter för att utbilda och handleda i primärvården. 
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Bakgrund 
 

Sjukskrivningsmiljarden 

Under senare år har ett flertal initiativ tagits för att utveckla en bra 

sjukskrivningsprocess i Sverige med syftet att sjukskrivningsprocessen ska vara 

effektiv och kvalitetssäker som en del av vård och behandling, och för samhället 

att minska sjukskrivningarnas längd och antal. En av dessa åtgärder är den så 

kallade sjukskrivningsmiljarden vars syfte är att öka kvaliteten i bedömning, 

vård och rehabilitering för människor i yrkesverksam ålder som upplever 

problem att stanna kvar i, eller efter en sjukskrivning återgå i arbete. Staten 

betalar upp till en miljard kronor per år till landstingen under 2006 – 2011. 

Rehabiliteringskedjans införande i sjukförsäkringen 2008 har påverkat arbetet i 

hälso- och sjukvården genom bland annat krav på snabbare tillgång till hälso- 

och sjukvårdens resurser. Arbetet i länen har varit och är framgångsrikt genom 

omfattande utveckling av kunskap, metoder och organisation. Ett 

försäkringsmedicinskt beslutsstöd har införts (dvs. riktlinjer för 

försäkringsmedicinskt arbete och rekommenderade tider vid sjukskrivning). 

Samverkan utvecklas internt på varje enhet inom landstinget, bland annat har 

rehabiliteringskoordinatorer tillsatts i många län och arbete i team har 

utvecklats. I ett antal län finns speciella läkare i primärvården som har 

försäkringsmedicinskt uppdrag. Samverkan utvecklas också mellan primärvård 

och specialistkliniker, och med externa rehabiliteringsaktörer. 

Försäkringsmedicinskt arbete och plattform för detta arbete utvecklas, de flesta 

län har nu försäkringsmedicinska kommittéer, och bygger upp tillgången till 

internutbildningar inom området.  

 

 

Rehabiliteringsgarantin – en överenskommelse mellan SKL och regeringen 

Huvudsyftet med rehabiliteringsgarantin är att de diagnosgrupper som står för 

merparten av både korta och långa sjukskrivningar ska erbjudas utökad 

möjlighet till medicinsk rehabilitering för att främja individernas arbetsförmåga. 

Villkoren tydliggjordes inför och under första hälften av 2009. Syftet med 

garantin är att patienter i åldern 16-67 år ska få tillgång till bedömning, vård och 

rehabilitering för att lättare kunna stanna kvar i, eller återgå i arbete efter 

sjukskrivning. De patientgrupper som står för merparten av sjukskrivningarna 

och som rehabiliteringsgarantin vänder sig till är patienter som bedöms ha 

lättare eller medelsvår psykisk ohälsa (depression, ångest eller stressrelaterad 

ohälsa) eller långvarig smärta i axlar, nacke eller rygg. Behandlingsmetoderna 
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ska vara evidensbaserade vilket enligt överenskommelsen innebär för psykisk 

ohälsa kognitiv beteendeterapi (KBT) eller interpersonell psykoterapi (IPT). I 

fortsättningen benämns båda med begreppet KBT. Behandlare av insatserna har 

minst steg1 kompetens i KBT/IPT från och med 1 januari 2011. Patienter med 

långvarig smärta som bedöms ha behov av mer omfattade rehabilitering erbjuds 

idag multimodal rehabilitering (MMR), vilket innebär en kombination av 

välplanerade och synkroniserade insatser i form av olika behandlingsmetoder 

som utförs av ett team bestående av olika professioner. I MMR ingår vanligen 

teori om smärta och medicinering, beteendeförändringar, kroppsterapier och 

hantering av balansen mellan olika aktiviteter i livet. Vanligt förekommande 

medlemmar i rehabiliteringsteamen är läkare, socionom, psykolog, 

arbetsterapeut och sjukgymnast. Andra professioner kan också ingå, till 

exempel sjuksköterska och dietist.    

 

År 2008 fick landstingen möjlighet att dela på 250 miljoner kronor för att 

förbereda en rehabiliteringsgaranti. Under 2009 avsattes 600 miljoner kronor, 

2010 och 2011 har regeringen avsatt 960 miljoner kronor per år. Resterande upp 

till miljarden avsätts för forskning inom rehabiliteringsgarantins ämnesområde. 

Detta sker via ett forskningsprogram som kallas REHSAM. Ersättningen för 

varje landsting är beräknad utifrån antalet innevånare i länet i förhållande till 

Sveriges befolkning. Landstingen får 10 000 kronor i ersättning för varje patient 

som behandlas med KBT och 40 000 kronor för MMR. Om ett landsting inte 

genomför behandling/rehabilitering upp till den nivå som det finns statliga 

medel avsatta för länet (kan kallas länets TAK), går dessa medel istället till de 

landsting som genomfört fler behandlingar/rehabiliteringar än upp till sitt TAK. 

Ett extra bidrag utbetalas också till länen för att ytterligare stimulera 

utvecklingen och förbättra kvaliteten i arbetet, denna summa var 25 % på 

utbetalade behandlingsersättningar 2009 och 2010 och är 15 % 2011. Detta 

bidrag används av landstingen för att på olika sätt öka tillgången till 

rehabiliteringsinsatser, bland annat för kompetenshöjning inom KBT och MMR 

och utveckling av lämplig organisation för bedömning och 

rehabiliteringsinsatser, samt system för ackreditering av behandlare och team 

och uppföljning av behandlingsinsatser. 

 

Flera uppföljningar har skett och sker av rehabiliteringsgarantin. 

Socialstyrelsen utförde en uppföljning under de tre första månaderna 2009. I 

korthet var uppdraget att ta fram en bild av hur uppbyggnaden av kompetens 

och insatser hade gått till och resultaten av garantin så långt. Karolinska 

Institutet fick i maj 2009 i uppdrag att utvärdera rehabiliteringsgarantin. I 

uppdraget har ingått att undersöka vilken effekt behandlingar som ges inom 

ramen för rehabiliteringsgarantin har på enskilda individers arbetsförmåga och i 

vilken omfattning de återgår i arbete, samt att undersöka rehabiliteringskedjans 

tidsgränser i relation till detta. Rehabiliteringsrådet tillsattes av regeringen 

under 2010 och består av professorer inom olika specialiteter med erfarenhet av 

rehabilitering. Rådets uppdrag var att föreslå förbättringar inom rehabiliteringen 

som kan förstärka sjukskrivningsprocessen, t.ex. för medicinsk och 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Rådet kunde också föreslå hur 

rehabiliteringsgarantin bör utformas som en överenskommelse efter 2010. 

Rehabiliteringsrådets slutbetänkande är nu ute på remiss. 
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Landstingens arbete med 

rehabiliteringsgarantin             
De flesta landsting har utvecklat team för att arbeta med 

sjukskrivningsprocessen. Dessa team har vuxit fram genom 

sjukskrivningsmiljarden och är ibland finansierade med dessa pengar. Teamen 

finns främst i primärvården men i en del landsting även inom ortopedi, 

psykiatri, kirurgi, medicin och rehabilitering. Fler specialistkliniker förväntas 

utveckla detta område och tillsätta någon sammanhållande resurs. Många av 

primärvårdens team har fått utökat uppdrag genom att också arbeta med 

bedömning inom rehabiliteringsgarantin. En del av dessa team har även 

vidareutvecklats för att ta hand om den multimodala rehabiliteringen inom 

primärvården. Det är vanligt med en koordinator som hjälper till med 

processuppbyggnad i stort, med flödet av patienter och som ledare för teamen. 

Många landsting påtalar dessutom intensifierat samarbete med externa aktörer, 

som försäkringskassa, arbetsförmedling, socialtjänst, arbetsgivare och dess 

företagshälsovård.  

 

Erfarenheter från landstingen visar att människor som söker vården för både 

lättare och medelsvår psykisk ohälsa och för smärta kan behandlas 

framgångsrikt i primärvården. Det innebär att människors behov kan mötas i ett 

tidigare skede och även i många fall på en lägre vårdnivå.  Att smärtpatienter 

kan behandlas med god effekt i primärvården redovisades också vid ett 

nationellt seminarium som anordnades av Sveriges Kommuner och Landsting i 

Stockholm 9-10 maj 2011. Dessa erfarenheter påvisar att satsningen på 

utbyggnad av bedömning, vård och rehabilitering i tidigt skede i primärvården 

kan ge, och ger, de resultat som staten eftersträvar med sjukskrivningsmiljarden 

och Rehabiliteringsgarantin. 

  

Det blir allt tydligare att landstingen ser två vårdnivåer (i vissa fall tre 

vårdnivåer) för de diagnosgrupper som tillhör rehabiliteringsgarantin både vad 

gäller multimodal rehabilitering och KBT. En primärvårdsnivå (första vårdnivå) 

där uppbyggnad sker av högkvalitativ bedömning i tidigt skede som utförs i 

team med olika professioner. I de flesta län finns också, eller är under 

utveckling, tillgång till KBT och multimodal rehabilitering på första vårdnivån. 

Uppbyggnad av kunskap och interventioner på primärvårdsnivån är viktiga för 

att tidigt kunna fånga upp sökande på vård-/hälsocentralerna med behov av 
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rehabilitering. Tidig upptäckt och tidiga insatser påtalas både i Karolinska 

Institutets rapporter och i Rehabiliteringsrådets slutbetänkande.  

 

Det tar tid att bygga upp bra organisation för nytt sätt att arbeta, att pröva och 

avgöra vad som ger högsta kvalitet och effektivitet. Det tar också tid att 

utveckla kompetens och att bygga upp väl fungerande bedömningsteam i 

primärvården, vilket påtalas från många landsting. Bedömningsteamen är 

grunden för ställningstagande till vad patienten behöver i form av vård och 

rehabilitering och också vilken vårdnivå som i så fall är den rätta för varje 

enskild patient. Landstingen arbetar med fortsatt utveckling av 

bedömningsteamen och metoder för bedömningen vilket anses avgörande för 

framgångsrikt rehabiliteringsarbete, helt i linje med de förslag som ges i 

Rehabiliteringsrådets slutbetänkande. Landstingen visar redan nu på omfattande 

utvecklingsarbeten som stämmer med intentionerna i betänkandet.  

 

Vid starten av rehabiliteringsgarantin var det stor skillnad på tillgången i länen 

gällande bedömning och multimodal rehabilitering på specialistnivå och 

specialistresurser för svåra fall av depression, ångest och stressrelaterad ohälsa. 

De flesta av länen, som inte tidigare hade väl utbyggd specialistnivå för dessa 

patienter, har stöttat sådan utbyggnad, ofta med medel från 

rehabiliteringsgarantin. Specialistnivån anses viktig för att kunna ta emot mer 

svårbedömda fall för bedömning och eventuell vård och rehabilitering. Flera län 

uppger också att specialisterna är viktiga som stöd och utbildare till 

primärvårdens team, för kunskap både gällande bedömning och metoder för 

behandling och rehabilitering i primärvården. I primärvårdens uppgifter ingår i 

många fall att ta vid och hjälpa patienter med implementering i vardagen av 

kunskaper som de fått vid rehabilitering inom specialistvården. Det skiljer 

mellan länen om personer med psykisk ohälsa, som faller inom 

rehabiliteringsgarantins diagnosgrupper, tas om hand inom psykiatrin när 

specialistvård krävs. Där så inte är fallet påbörjas uppbyggnad av enheter för 

svårare fall av psykisk ohälsa (depression, ångest och stress) t.ex. i form av en 

förstärkt primärvårdsenhet med specialister som stöd till övriga primärvården.  

 

Alla landsting utom ett, Västernorrland, bedömer att fortsatt utbyggnad behövs 

för att tillgången till MMR och KBT ska motsvara behovet. Alla landsting 

påtalar och arbetar med utveckling av kvaliteten på bedömning, behandling och 

rehabilitering.  
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Landstingens arbete med 

rehabiliteringsgarantin 2011, 

kvartal 1 
 

Tillgången till kognitiv beteendeterapi och multimodal rehabilitering 

Tillgången till KBT-behandlingar och multimodal rehabilitering ökar stadigt i 

samtliga län, dock har landstingen kommit olika långt i utvecklingen delvis 

beroende på utgångsläget. Samtliga landsting arbetar med uppbyggnad i 

primärvården av bedömningsteam. På olika sätt arbetar man också för att i 

primärvården kunna erbjuda sina listade patienter KBT och MMR inom ramen 

för rehabiliteringsgarantin. Det skiljer dock hur organisationen ser ut, delvis 

beroende på geografiska skillnader men också beroende på vilken 

vårdvalsmodell landstingen har. Det redovisas från några landsting vissa 

problem att få igång bra organisation för bedömningsteam och MMR inom 

vård-, hälsocentraler då det i vårdvalet tenderar att bli allt mindre enheter, vilket 

också Rehabiliteringsrådet påtalar. I några län tillämpas en kombination med 

team för första linjens KBT och MMR både inom primärvård och inom 

specialistvård. Ett antal landsting arbetar även med ny- eller fortsatt utbyggnad 

av specialistresurser med stöd av landstingens befintliga ekonomier eller med 

ekonomiska resurser från rehabiliteringsgarantin. 

 

Tillgången till kognitiv beteendeterapi (KBT och IPT) 

Samtliga landsting har kraftigt utökat sina möjligheter att tillförsäkra patienter 

KBT-behandling i tidigt skede inom primärvården. KBT ses också av många 

som en naturlig del i MMR. Samarbete med specialistenheter ökar också men 

det kan vara svårt, och framför allt ta tid, att mellan de olika vårdnivåerna 

utveckla effektiva vårdkedjor där samarbete sker. De län som inte har egna 

resurser som tillgodoser behovet arbetar med upphandling för att öka tillgången.   

Flera län uttalar också pågående eller planerad speciell satsning på behandling 

av unga vuxna. Några län har påbörjat uppbyggnad av en ”specialistnivå” inom 

primärvården, som också kallas ”förstärkt primärvårdsnivå”. Det är de län där 

det finns en framtagen handläggningsöverenskommelse för de diagnoser som 

tas emot inom psykiatrisk vård, och som inte inkluderar medelsvår depression, 

ångest och stressrelaterade symtom.  

 

 

Tillgången till multimodal rehabilitering (MMR) 

Tillgången ökar stadigt i hela landet, och speciellt med tillgång i primärvården. 

Genom detta ökar också snabbare tillgång till bedömning och vård inom 

specialiserade smärtrehabiliteringen. Även för MMR syns nu utökad satsning 

för unga vuxna. 

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med KBT 

De flesta landsting ser behov av och har påbörjat ökad samverkan mellan 

specialist och primärvårdsnivå. Det pågår också omfattande 

utbildningssatsningar av befintlig personal i grundläggande psykoterapi  

(”steg 1”), och även utbildning av psykoterapeuter (”steg 2”) och 

psykoterapeuter med handledarutbildning. Flera län arbetar också med att ta 
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fram uppföljningskriterier på individinivå. Många län påtalar intresse att också 

kunna erbjuda internetbaserad KBT. 

 

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med MMR 

De flesta län arbetar nu intensivt för att ökad kvaliteten både på bedömning och 

på tillgången till multimodal rehabilitering i primärvården såväl som i 

specialistvården, samt samarbetet mellan vårdnivåerna. 

 

Olika metoder prövas i olika län för att höja kvaliteten i arbetet med 

smärtpatienter, till exempel:  

- att låta enstaka vårdcentraler genomföra MMR,  

- att utarbeta tydliga krav på upplägg och innehåll för utförare, 

- att arbeta med kvalitetssäkring av arbetet (Lean-Health-Care), 

- att ha krav på redovisning av vårdprogram, 

- att arbeta med godkännandeförfarande av de som utför uppdraget, 

- att ha datoriserade rehabiliteringsplaner, 

- att utbildningar genomförs/planeras t.ex. omkring  medicinska indikationer, 

gula flaggor, teamarbete, tippa, basal kroppskännedom, ICF, smärta och 

smärtbehandling, funktions- och aktivitetsbedömningar 

- att smärtläkare och andra professioner från specialistenheter utbildar och 

handleder i primärvården. 

 

Resultatredovisning 
Nedan redovisas resultaten från första kvartalet 2010 i tabell 1, resultaten från 

första kvartalet 2011 i tabell 2, och i tabell 3 visas hur många procent av de 

avsatta medlen som landstinget ansökte om 2010 och egen prognos för utfallet 

2011 (tabell 2). På de följande sidorna har varje landsting gjort en kort 

beskrivning av sitt pågående arbete inom ramen för rehabiliteringsgarantin. 

 

Antalet MMR har ökat från 1732 till 2261 första kvaltalet 2011 jämfört med 

första kvartalet 2010 vilket motsvarar en ökning med drygt 30 procent. Antalet 

KBT-behandlingar har ökat från 7 148 till 12 591, som innebär en ökning med 

76 procent, under samma period. Fördelningen mellan behandlade kvinnor och 

män är i stort sett densamma mellan åren. Arton av länen har uppnått samma, 

eller i de flesta fall ökat sin produktion av behandlingar under första kvartalet 

2011jämfört med första kvartalet 2010. Många har ökat behandlingskapaciteten 

mycket, Skåne och Stockholm har till exempel fördubblat antalet redovisade 

behandlingar och Gotland nästan tredubblat. Endast 3 län, Jämtland, Örebro och 

Östergötland, har redovisat något lägre andel behandlingar jämfört med första 

kvartalet 2010.  
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Tabell 1. Rehabiliteringsgarantin 2010 kvartal 1. 

 

Landsting  MMR 

antal 

KBT/IPT 

antal 

Män Kvinnor Ansökt 1:a 

kvartalet 

2010 

Andel 

ansökt 

Bidragstak 

Blekinge 47 117 42 122 3 812 500 24%    15 709 377 

Dalarna 101 311 107 305 8 937 500 31% 28 436 480 

Gotland 0 44 12 32 550 000 9% 5 886 155 

Gävleborg 27 42 17 52 1 875 000 7% 28 420 123 

Halland 28 138 45 121 3 125 000 10% 30 500 894 

Jämtland 84 150 58 176 6 075 000 47% 13 029 970 

Jönköping 35 327 117 245 5 837 500 17% 34 557 810 

Kalmar 45 91 48 88 3 387 500 14% 24 050 258 

Kronoberg 56 62 20 98 3 575 000 19% 18 834 648 

Norrbotten 38 85 34 89 2 962 500 12% 25 637 429 

Skåne 313 612 237 688 23 300 000 18% 126 462 428 

Stockholm 191 595 235 551 16 987 500 8%  207 266 310 

Södermanland 10 287 86 211 4 087 500 15% 27 634 253 

Uppsala 128 272 90 310 9 800 000 29% 34 100 526 

Värmland 88 164 67 185 6 450 000 23% 28 127 338 

Västerbotten 50 86 37 99 3 575 000 13% 26 581 008 

Västernorrland 48 125 49 124 3 962 500 16% 25 005 564 

Västmanland 55 267 84 238 6 087 500 24% 25 825 795 

Västra Götaland 146 2 966 943 2 169 44 375 000 28% 161 349 751 

Örebro 49 227 63 213 5 287 500 18% 28 675 564 

Östergötland 193 180 88 285 11 900 000 27% 43 908 316 

Summa 1 732 7 148 2 479 6 401 175 950 000 18% 960 000 000 
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Tabell 2. Rehabiliteringsgarantin 2011 kvartal 1 
 

Landsting MMR 

antal 

KBT/IPT 

antal 

Män Kvinnor Ansökt 1:a 

kvartalet 

2011 

Andel 

Ansökt 

2011 

Bidragstak  

Blekinge       48           251       78         221      5 094 500       33%    15 642 121 

Dalarna 89 378 127 340 8 441 000 30% 28 273 018 

Gotland 20 45 15 50 1 437 500 25% 5 842 556 

Gävleborg 18 106 35 89 2 047 000  7% 28 222 509 

Halland 58 138 57 139 4 255 000 14% 30 532 431 

Jämtland      65             139      51          153      4 588 500       36% 12 918 948 

Jönköping 48 455    179 324 7 440 500 22% 34 370 668 

Kalmar     108                    95       58          145       6 060 500      25% 23 834 189 

Kronoberg 58 78 97 39 3 565 000 19% 18 761 811 

Norrbotten 50 131 35 146 3 806 500 15% 25 370 055 

Skåne 415 2 131 738 1 808 43 596 500 34% 126 738 444 

Stockholm     334         1 743     578       1 499    35 408 500      17%  209 196 150 

Södermanland 42 375 111 306 6 244 500 23% 27 596 510 

Uppsala 110 534 156 488 11 201 000 33% 34 246 080 

Värmland 121 163 79 205 7 440 500 27% 27 903 541 

Västerbotten 82 67 40 109 4 542 500 17% 26 447 162 

Västernorrland 64 175 63 176 4 956 500 20% 24 771 402 

Västmanland 34 388 107 315 6 026 000 23% 25 764 124 

Västra Götaland 344 4 617  1 473 3 488 68 919 500 43% 161 130 948 

Örebro 34 202 62 174 3 887 000 14% 28 589 028 

Östergötland 141 347 139 349 10 476 500 24% 43 848 304 

Summa 2 261 12 591 4 258 10 594 248 802 500 26% 960 000 000 

 
Förklaring tabell 1 och 2:   

MMR  
Antal multimodala rehabiliteringsserier/peson som är påbörjade eller genomförda. 
KBT/IPT  

Antalet kognitiv beteendeterapi eller interpersonell terapi serier/person som är påbörjade eller genomförda. 

Män-Kvinnor 

Antalet män respektive kvinnor som har fått eller får antingen KBT, IPT-behandlingar eller multimodal 
rehabilitering under det första kvartalet 2010 respektive 2011.  

Ansökt 1:a kvartalet 

Ansökningar som landstingen har gjort för första kvartalet 2010 respektive 2011. 

Andel ansökt 

Ansökt första kvartalet i procent av möjliga bidraget 2010 respektive 2011. 

Bidragstak 

Länets högsta möjliga bidrag på årsbasis 2010 respektive 2011. 

 

 

Möjlighet att genomföra åtgärder enligt avsatta medel 

Den organisatoriska plattform som länen byggt upp, genom arbetet inom 

sjukskrivningsprocessen, har visat sig vara en bra grund för att gå vidare med 

utveckling av rehabiliteringsgarantins satsning på metoder för bedömning, vård 

och rehabilitering. De medel som staten avsatt inom rehabiliteringsgarantin har 

varit och är avgörande för den utveckling av vård och rehabilitering som nu 

sker. 
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Tabell 3: Möjlighet att kunna ge åtgärder enligt avsatta medel, presenteras per 

län i procent av länets möjliga tilldelning (=100%) 2010, samt länets egen 

prognos för utfall 2011. 

 

Län Andel ansökt  

2010 

Prognos 2011 

Blekinge 110 % Fler insatser än bidragstak utförs 

Dalarna 121 % Fler än upp till bidragstak? 

Gotland   78 % Troligtvis över bidragstaket  

Gävleborg   58 % Målet är att insatserna ska öka radikalt 

Halland   83 % Minst samma nivå som 2010 

Jämtland 147 % Minst nå upp till ersättningstak 

Jönköping   82 % Åtgärder utförs för större delen av ersättn. 

Kalmar   78 % Goda förhoppningar att nå bidragstak 

Kronoberg 120 % Goda möjligheter nå bidragstak 

Norrbotten   74 % Bör nå högre än 2010 

Skåne   87 % Mycket goda möjligheter att nå bidragstak  

Stockholm 109 % Insatserna motsvara minst avsatta medlen 

Södermanland   99 % Kommer att producera över bidragstak 

Uppsala  111 %  Goda möjligheter att nå bidragstak – ev över 

Värmland   95 % Kommer att nå uppsatta mål 

Västerbotten   73 % Beräknas minst nå bidragstak 

Västernorrland    64 % Beräknar tillgodose behov - men inte nå tak 

Västmanland 102 % Beräknar nå bidragsstak – med råge 

Västra Götaland 115 % Kommer att nå bidragstak 

Örebro   74 % Bör komma upp till bidragsstak 

Östergötland   81 % Beräknar nå upp till bidragstak 

Andel totalt   98 %  

 

 

Rapporter från landstingen 

Blekinge  

Tillgång till KBT- och MMR-kompetens: 

Tillgång till KBT ökar sakta men säkert. Nu kan samtliga vårdcentraler erbjuda 

sina listade patienter KBT.  

 

Tillgången till MMR har ökat något. För ett år sedan kunde patienterna endast 

erhålla MMR via specialistklinikerna. Nu kan samtliga offentliga vårdcentraler i 

2 av Blekinges 5 kommuner erbjuda sina patienter MMR. 

 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel: 

Blekinge har varje år utfört fler åtgärder än vad de kunnat erhålla ersättning för.  

 

Strategier för att öka tillgången på KBT och MMR: 

Utbildning av befintlig personal till KBT steg 1-terapeuter har påbörjats. 

Dessutom pågår en upphandling för att öka tillgången till KBT redan under 

tiden utbildningen pågår.  
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Ang MMR pågår diskussioner om att lyfta ur detta för uppdragshandlingen i 

vårdvalet. Vårdcentralerna tenderar att bli allt mindre och därmed finns inte 

underlag för att bedriva MMR vid varje enskild vårdcentral. Hur det ska 

organiseras diskuteras, ex tilläggsuppdrag eller egen ackreditering. 

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med KBT: 

Se ovan.  

Diskussion pågår för att ta fram uppföljningskriterier på individnivå. 

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med MMR: 

Se ovan.  

Diskussion pågår för att ta fram uppföljningskriterier på individnivå. 

 

Dalarna 
 

Tillgång till KBT- och MMR-kompetens 

Landstinget Dalarna har god tillgång till Samtalsterapeuter till följd av 

utbildningsinsatser och rekrytering. I stor utsträckning tillgodoses behovet i 

primärvården av behandling för depression och ångest, samt ses en ökning av 

samtalsterapeutiska insatser för unga vuxna. I Primärvården är 24 Multimodala 

team uppbyggda, varav några i privat regi.  

  

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel 

2010 genomförde Dalarna flera insatser inom Rehabiliteringsgarantin än det 

fanns avsatta medel för. För kvartal 1 2011 redovisar Landstinget Dalarna inom 

Rehabiliteringsgarantin: 89 MMR och 378 KBT. Prognos för 2011 är att 

behandlingar kommer att ges över bidragstak. 

  

Strategier för att öka tillgången på KBT och MMR 

En andra omgång grundläggande psykoterapiutbildning (KBT steg 1) pågår för 

att ytterligare öka tillgången till samtalsterapeuter. En tredje utbildning planeras 

med start på senhösten. Fortsatt ökning av behandlingsmöjligheterna för unga 

vuxna (16 – 25 år) planeras, samt att minska väntetiden till samtalsinsatser 

framförallt genom att vårdcentralernas första instans ökar sin skicklighet i att 

lotsa personer i behov av samtalsinsatser direkt till samtalsterapeuterna. 

I dagsläget finns ingen ambition att utöka antalet team för MMR, eftersom 

Dalarna redan har ett stort antal.  

  

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med KBT 

Omfattande riktlinjer togs fram och färdigställdes i maj 2010. Riktlinjer för 

behandling med KBT inom ramen för rehabiliteringsgarantin: 

http://www.1.sjukskrivningar.se/WebControls/Upload/Dialogs/Download.aspx?

ID=16259. De gedigna riktlinjerna ska ges ut i en ”light”-version för andra 

yrkesgruppers information och vägledning. 

  

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med MMR 

I arbetet med kvalitetshöjning ämnar de att titta närmare på hur de kan 

säkerställa att ”rätt” patienter får tillgång till den MMR, som redan är 

uppbyggd. Fortsatt stöd till de multimodala teamen har genomförts och pågår 

bl.a. genom teamutveckling och utbildning inom evidensbaserade 

behandlingsmetoder. Utbildningar och konferens planeras för team omkring 

Medicinska indikatorerna för MMR vid långvarig smärta. I maj påbörjas arbetet 

https://webaccess.ltdalarna.se/OWA/redir.aspx?C=604ec27321da4b8dac962e041f105a70&URL=http%3a%2f%2fwww.1.sjukskrivningar.se%2fWebControls%2fUpload%2fDialogs%2fDownload.aspx%3fID%3d16259
https://webaccess.ltdalarna.se/OWA/redir.aspx?C=604ec27321da4b8dac962e041f105a70&URL=http%3a%2f%2fwww.1.sjukskrivningar.se%2fWebControls%2fUpload%2fDialogs%2fDownload.aspx%3fID%3d16259
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med en mer noggrann utvärdering av insatserna inom ramen för 

Rehabiliteringsgarantin i Dalarna. Med utvärderingen som grund ska 

handlingsplanen justeras för att insatserna ska riktas så rätt som möjligt. 

 

Gotland 

 

Tillgången till KBT- och MMR.kompetens 
Det finns 5 KBT- terapeuter till de 8 vårdcentralerna på ön. Alla terapeuter har 

lägst en steg 1 utbildning och de flesta är psykologer i grunden. För MMR finns 

7 team i gång och 1 under uppbyggnad på vårdcentralerna. De flesta teamen har 

tillgång till läkare, sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut och 

Rehabiliteringskoordinaror (oftast sjuksköterska). I ett par team saknas 

arbetsterapeut i nuläget. Gotland har även etablerat en central 

smärtrehabmottagning som ska komplettera teamen på vårdcentralerna. Där 

finns läkare med specialitet inom smärta och psykiatri, sjukgymnast, 

arbetsterapeut, psykolog (steg 1 KBT) och sjuksköterska (Steg 1 KBT). 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel                                                                  
Första kvartalets prognos indikerar att vi har möjlighet till åtgärder enligt 

avsatta medel och troligtvis kan vi nå över taket för 2011. 

Strategier för att öka tillgången på KBT och MMR                                                                         
Ökad tillgång är inte nödvändig, vi kommer sträva mot att höja kvaliteten. 

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med KBT  
Planeras att arbeta med ständiga förbättringar enligt Lean-healthcare. Det finns 

inom kort en projektgrupp som via en projektledare ska sträva mot uppsatta 

processmål under 2011 där vi ska göra vårt yttersta för att hitta en optimal 

process för aktuell målgrupp. 

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med MMR 
Även för kvalitetsutveckling inom MMR kommer vi (projektgruppen) inom 

Region Gotland att arbeta med ständiga förbättringar enligt Lean-healthcare. Vi 

har även under början av 2011 genomfört avstämningsmöten med några av 

teamen med syftet att arbeta med ständiga förbättringar. Utbildning gällande 

gula flaggor som hållits ska följas upp. Fler ska även erbjudas denna utbildning. 

Vi ska erbjuda en inspirationsdag till hösten för att öka kunskapen kring MMR 

och därmed hoppas vi att kvaliteten höjs. Vi planerar även att fortsätta 

satsningen gällande att öka kunskap kring begreppet funktion för relevanta 

yrkeskategorier. 

Gävleborg 

 

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

Efter årsskiftet har två nya MMR-team godkänts och har börjat behandla. Fn 

finns totalt 10 MMR-team i länet, 9 i primärvård och ett specialistteam på 

länskliniken för rehabiliteringsmedicin. KBT/KPT finns i primärvårdens 24 

psykosociala team samt i den specialiserade vården. 
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Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel 

Under 2010 erhöll Gävleborg 58 % av den tilldelade potten för länet och 

produktionen var lägre än under 2009, vi har därmed en rejäl utmaning att anta. 

Målsättningen är att antalet behandlingsinsatser för kvinnor och män ska öka 

radikalt under 2011. Det är i det här skedet för tidigt att säga om vi helt kommer 

att nå målet.  

 

Strategier för att öka tillgången på KBT och MMR 

Utbildning steg 1 KBT är nu inne på sin sista termin. I och med det har vi 24 

nya steg 1 behandlare. Utbildning i IPT för 8 personer har startat vt 2011.  

Diskussion pågår i primärvården om ytterligare utvidgning mot etablering av 

fler MMR-team. Resonemang om förlängning av avtal med privata 

psykoterapeuter pågår för att vi fullt ut ska klara efterfrågan. Fortsatt 

marknadsföring internt så att fler patienter remitteras i tidigt skede till MMR-

team och KBT-behandlare. 

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med KBT 

Godkännandeförfarande med avseende på kompetens innan behandlare släpps 

in i rehabiliteringsgarantin. Uppföljning på gruppnivå psykisk ohälsa med HAD 

och självskattning av arbetsförmåga före och efter behandling. Detta 

sammanställs i rapport årsvis. Krav om att arbeta enligt landstingsövergripande 

rutin för Rehabiliteringsgarantin där bla tydlig struktur för de båda faserna 

bedömning och behandling vid psykisk ohälsa finns beskriven. Krav på 

redovisning av utvecklingsplan för de olika behandlande verksamheterna samt 

redovisning vid genomförande. 

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med MMR 

Godkännandeförfarande med avseende på kompetens innan MMR-teamet 

släpps in i rehabiliteringsgarantin. Krav på redovisning av vårdprogram. 

Uppföljning av MMR-teamen genom besök regelbundet. Uppföljning på 

gruppnivå med EQ-5D och självskattning av arbetsförmåga före och efter 

behandling. Detta sammanställs i rapport årsvis. Krav om att arbeta enligt 

landstingsövergripande rutin för Rehabiliteringsgarantin. Fortlöpande 

utbildning för de olika teamen och krav på redovisning av utvecklingsplan samt 

redovisning vid genomförande. 

 

Halland 

 
Tillgången till KBT och MMR-kompetens 
Rehabiliteringsgarantins patientgrupper behandlas i första hand inom 

närsjukvården för att bland annat säkra tidiga insatser. Under perioden 2009-

2010 har antalet vårdenheter med möjlighet att tillförsäkra KBT och MMR 

stadigt ökat. KBT-inriktad behandling kan ges vid 34 (78 %), och multimodal 

rehabilitering vid 26 (53) av totalt 49 vårdenheter. Multimodal rehabilitering 

ges även av en rehabiliteringsresurs utanför Närsjukvården som möjlig 

remissinstans. Multimodal teambedömning utförs vid två resursenheter som 

stöd för vårdenheter. Psykiatrins KBT-kompetens och resurser redovisas inte då 

rehabiliteringsgarantins patientgrupper inte behandlas av psykiatrin. 
Då tidiga behandlingsinsatser återigen visat sig ha stor betydelse för återgång i 

arbetet mäter Halland från och med 2011 hur många av dessa som startas inom 

60 dagar från första besöket av patienten på vårdenheten. 
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Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel 

Under 2010 rapporterade vårdenheterna behandlingsinsatser motsvarande drygt 

25 miljoner kronor vilket är en stor ökning jämfört med 2009 då siffran var 

drygt 11 miljoner kronor. Prognosen är att Region Hallands vårdenheter 

kommer att kunna leverera behandlingsinsatser på minst samma nivå som 2010. 

Strategier för att öka tillgången på KBT och MMR 

Ersättningsbidrag ges fortsatt för kompetensutveckling inom kognitiv 

beteendeterapi med minst motsvarande nivå 45 poäng. Region Halland följer 

upp om behandlingarna påbörjas inom 60 dagar från det att patienten söker vård 

(inte enbart sjukskrivningslängd). Det kan också ge en bild av om tillgången 

måste öka eller om nuvarande nivå av behandlingsinsatser sätts in tidigt och 

täcker behovet. Målsättningen måste också vara att kunna behålla och utveckla 

kompetensen och tillgången till den i verksamheterna så att den inte står och 

faller med nuvarande system för ersättningsbidragen som nu ges via 

rehabgarantin. 

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med KBT 

Uppföljning av utfallet av KBT-behandlingarna som getts har påbörjats med 

behandlarnas utbildningsnivå som en del i analysen. Resultatet ska bland annat 

ligga till grund för vilka kvalitetsåtgärder som ska vidtas.  

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med MMR 

Multimodal rehabilitering sker i huvudsak i den nära vården i Halland. Motivet 

är främst att det är den nära vården som har förutsättningar att möta och 

identifiera de patienter som behöver MMR tidigt (inom 60 dagars 

sjukskrivning). Utifrån de definitioner som finns idag kring multimodal 

rehabilitering har regionen skapat definitioner för genomförande av 

behandlingarna. De har byggt på de rekommendationer som getts nationellt. 

Både påbörjad och avslutad del med innehåll i behandling och 

uppföljningsresultat av MMR följs upp centralt och registreras. 

Faktorer kring arbetsåtergång innebär ett nära samarbete med arbetsgivare, 

försäkringskassan och inte så sällan Arbetsförmedlingen för dessa patienter. 

Deras medverkan i rehabiliteringen kommer särskilt att uppmärksammas som 

en kvalitetshöjande del rehabiliteringen. 

 

De olika nationella riktlinjerna och utredningarna kommer att utgöra en grund 

för vidare kvalitetsåtgärder inom rehabiliteringsgarantin. 

Jämtland  

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

Den kompetens vi har i primärvården gällande KBT är mkt god. Psykosociala 

enheter (PSE) har funnits i verksamheten sedan 1995. Komplettering har gjorts 

för att tillgodose att hela länet får tillgång till kompetensen. Kompetenshöjning 

med KBT steg 1 har skett för anställda socionomer, psyk.sjuksköterskor och 

psykologer som inte hade Steg 1. MMR har upphandlats från två externa aktörer 

med lång erfarenhet av MMR. Hälsocentralerna (Hc) har utvecklat teamarbete 

med psykolog, läkare, någon/några från PSE, sjukgymnast, rehabkoordinator 

och distriktssköterska. De träffas på schemalagda tider och tar upp ärenden som 

ex. är komplexa, behöver flera insatser, där tidigare rehabilitering inte lett till 

förbättring osv. Rehabplan görs och fortlöpande uppföljning via någon i teamet. 
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Vid ärenden där kompetens saknas på Hc remitteras till någon av de 

upphandlade aktörerna eller till en smärtrehabilitering som har byggts upp i 

landstingets regi.  

 

Möjlighet till åtgärder enligt avsatta medel 

Prognosen är att Jämtland åtminstone ska nå upp till ersättningstaket.  

 

Strategier för att öka tillgången på KBT och MMR 

Avtal med externa aktörer beräknas fortsätta. 

 

Höjning av kvaliteten i arbetet med MMR och KBT 
Mkt kompetenshöjning sker i form av utbildningar t.ex. Steg 1, Tippa utb., 

Basal kroppskännedom och ICF, smärta och smärtbehandling, motivation. Till 

de senare är landstinget, företagshälsovården, försäkringskassan, 

arbetsförmedlingen och privata aktörer inbjudna. Utbildningar i samarbete med 

försäkringskassan har skett och kommer att fortsätta. Utöver detta kommer vi 

att satsa mer på att höja kvaliteten av MMR på Hc med motiverande samtal, 

samt en certifiering av teamen och att kräva utvärdering av alla insatser både 

inom KBT o MMR. Idag gör rehabkoordinatorerna utvärdering men det ska 

flyttas över till att bli teamets ansvar. Utvärderingen bör ske i teamet för att 

ytterligare stärka deras teamarbete och teamkänsla. 

 

Jönköping  
 

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens  

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

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. Att bygga upp en 

rehabiliteringsgaranti tar tid. Första tiden var det många ”tunga” ärenden som 

behandlades och det tar då längre tid att se resultat. Verksamheter ska ställa om, 

utbildning och kompetensutveckling krävs. Nu kommer patienterna tidigare och 

vi bedömer att resultatet kommer att förbättras på sikt. 

 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel  

Under 2010 rapporterade Jönköping färre rehabiliteringsinsatser än det fanns 

avsatta medel (82 procent) med 184 multimodala rehabiliteringar och 1524 

KBT-behandlingar. Under 2011 beräknar vi kunna utföra åtgärder för större 

delen av avsatta medel. 

 

Strategier för att öka tillgången  

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

utbildning som ännu pågår. Stöd ges även till vidareutbildning inom steg 2 och 

ny utbildningsinsats i KBT steg 2 planeras starta hösten 2011.  

Fortsatt kompetensutveckling och stöd av processledare sker för att öka 

tillgången på MMR. Specialistvården utökar verksamheten och kommer att 

erbjuda ett nytt MMR-team. 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.  
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Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med KBT 

Utbildning i KBT steg 1 och 2 beräknas höja kvaliteten och öka tillgången till 

handledning. 

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med MMR 

Processledningen för rehabgarantin samlar in material på genomförd 

bedömning och MMR för att identifiera förbättringsmöjligheter för ökad 

kvalitet. Nationell konferens kring tvärprofessionell bedömning och 

rehabilitering av patienter med långvarig smärta anordnas igen hösten 2011. 

Omfattande yrkesspecifik kompetensutveckling har genomförts och planeras 

vidare. Samrådsträffar med berörda inom primärvård och specialistvård som 

arbetar med multimodal rehabilitering genomförs för att identifiera 

förbättringsområden. Erfarenhetsutbyte kring arbetet med bedömning och 

multimodal rehabilitering anordnas vid upprepade tillfällen under 2011. 

Rehabsamordnare träffas regelbundet i nätverk i respektive sjukvårdsområde 

och i hela länet för kompetensutveckling, uppföljning och utveckling av arbetet. 

Processledare har besökt flertalet vårdcentraler och haft samtal med ledningen 

med fokus på arbetet med sjukskrivning och rehabgarantin. Förbättringsarbete 

planeras när det gäller att utföra rehabilitering tidigt i sjukskrivningsprocessen 

och att öka samverkan med arbetsplatsen. 

 

Kalmar  
 

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

Psykologresurserna i primärvården har utökats med sex nya tjänster, vilket 

innebär bättre tillgång till KBT och psykologmedverkan i  MMR-team. En 

utökning av privata KBT-terapeuter har skett under 2010. MMR- team finns på 

samtliga offentliga hälsocentraler samt två specialistteam. Intresset hos privat 

vårdgivare att bygga team har ökat. 

 

 

Möjligheter till åtgärder enligt avsatta medel 

Under 2010 rapporterade Kalmar län aktiviteter motsvarande 78 % av det 

avsatta statbidraget för länet. Med hjälp av upphandling, ett ökat intresse hos 

privat vårdgivare, att initiala svårigheter vid bildandet av team är avklarade 

samt en utökning av koordinatorer i teamen gör att vi har goda förhoppningar 

att kunna använda hela statsbidraget. 

 

Strategier för att öka tillgången på KBT och MMR 

Förberedelse för KBT på nätet pågår. Psykologresurserna har utökats inom 

primärvården. Privat vårdgivare har tillkommit. Upphandling pågår. 

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med KBT 

Upphandling med ackreditering pågår.  

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med MMR 

Upphandling med ackreditering pågår. I övrigt utbildning i teamsamverkan, 

ämnesfördjupning samt deltagande i nationella konferenser. Kontinuerlig 

utbildning av koordinatorer i teamen. 
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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 2011 kommer 

tillgången till KBT-terapeuter att öka. 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. Specialistvård för MMR finns såväl 

i offentlig som privat regi. 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel  

Under 2010 rapporterade Kronoberg fler rehabiliteringsinsatser än det fanns 

avsatta medel (120 procent). Möjligheterna att genomföra åtgärder enligt den 

avsatta ersättningen är goda beroende på en god tillgång till KBT-kompetent 

personal och multimodala rehabiliteringsteam. Från att tidigare rapporterat 

påbörjade behandlingar, rapporteras från 2011 endast avslutade behandlingar 

vilket medför färre inrapporterade behandlingar första kvartalet 2011. 

 

Strategier för att öka tillgången på KBT och MMR 

Se under tillgång. 

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med KBT 

Implementeringsgrupp för nationella riktlinjer vid depression/ångest tar fram ett 

lokalt vårdprogram, där även suicidprevention och genusperspektiv ingår.  

Vårdprogrammet klart hösten 2011 då även implementering påbörjas. 

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med MMR 

En arbetsgrupp är nyligen tillsatt för att kvalitetsäkra behandling av smärta. De 

kommer att utifrån nationella indikatorer kvalitetsäkra och standardisera 

smärtbehandlingen på primärvårds- och specialistnivå i landstinget. 

Norrbotten 

Tillgången till KBT och MMR kompetens 

Antalet KBT behandlingar inom primärvården har ökat. Otillräcklig psykosocial 

kompetens inom primärvården är dock fortfarande ett bekymmer. Patienter som 

omfattas av rehabiliteringsgarantin är främst patienter som bör få sin 

samtalsbehandling inom primärvården. Inom specialistvården (Närpsykiatrin 

och BUP) bedrivs också KBT behandling, då är målgruppen medelsvår psykisk 

ohälsa. Multimodal rehabilitering av patienter med långvarig smärta bedrivs 

inom specialistvården och på vissa vårdcentraler. När rehabiliteringsgarantin 

infördes hade specialistvårdens rehabiliteringsenheter långa köer. Genom 

personalförstärkning, ändrat upplägg och förbättrade rutiner har köerna arbetats 

bort. Idag kan alla som remitteras till specialistvården erbjudas utredning eller 

rehabilitering inom vårdgarantin. En speciell certifieringsprocess har tagits fram 
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och hitintills är 14 av länets vårdcentraler certifierade för att driva multimodal 

rehabilitering. 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel  

Redovisning första kvartalet 2011 är något högre än motsvarande redovisning 

2010. Erfarenheterna från tidigare år visar att redovisningar kvartal 2 och 4 är 

de mest omfattande. Bedömning efter bara en redovisning är osäker men tyder 

på att Norrbotten bör nå högre resultat totalt än år 2010. 

Strategier för att öka tillgången på KBT och MMR 

KBT steg 1 utbildning av sammanlagt 30 personer (både från primärvård och 

specialistvård) pågår, utbildningen avslutas till sommaren 2011. Det har ställts 

krav på respektive ledning för planering så de nyutbildade nyttjas så att 

tillgången till KBT behandling ökar. ny utbildning planeras till hösten 2011.  

En tydligare skrivning på krav av psykosocialkompetens på vårdcentralen 

planeras i beställningsunderlaget inom Vårdval.  

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med KBT 

KBT steg 1 utbildade behandlare ska ha tillgång till kompetent handledning. 

Landstinget har genomfört upphandling med ramavtal för handledning. 

Stöd i form av kollegiala nätverk och vidareutbildning planeras för dem som 

idag arbetar med samtalsbehandlingar. 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med MMR 

En handläggningsöverenskommelse (HÖK) om långvarig smärta har tagits fram 

och implementerats. Den styr de olika vårdnivåers ansvar, kommunikation, 

innehåll i både utredningar och rehabilitering. Utbildningssatsningar har gjorts 

för att höja kompetensen inom funktions- och aktivitetsförmågebedömning. En 

rehabplan i det gemensamma datoriserade journalsystemet har tagits fram och 

implementerats. Fortsatt certifiering sker av MMR-team. Certifieringsprocessen 

innebär krav på att vårdcentralen har en genomtänkt struktur och rutiner för 

teambaserat arbete. Koordinatorer, som arbetar både med sjukskrivnings-

processen och teamutvecklingen får kompetenshöjning och stöd fortlöpande av 

processledningen. 

Skåne 

 

Tillgången till KBT och MMR kompetens 

Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd fattade beslut hösten 2009 om 

förutsättningar för att skapa en långsiktig, kvalitetssäker och resultatinriktad 

modell för rehabiliteringsgarantin och använder lagen om valfrihet. Tillgången 

till behandlare med hög kompetens har ökar kraftigt. För närvarande har mer än 

190 avtal med vårdgivare tecknats för att bedriva KBT och MMR. Väntetiden 

från remiss till behandling får enligt ackrediteringvillkoren vara max en månad. 

Efter bedömning på den vårdcentral där patienten är listad väljer patienten 

behandlare. Syftet är att kvalitativa rehabiliteringsåtgärder ska sättas in tidigt i 

rehabiliteringskedjan. För kvalitetsuppföljning av verksamheten sker 

regelbundna träffar mellan behandlare inom MMR på primärvårdsnivå och 



 

 

 

 23 

Kunskapscentrum för smärta. Utifrån dessa träffar kommer ett 

utbildningsprogram att utarbetas med syfte att höja kunskapen och ge en jämn 

nivå inom smärtområdet. Kunskapscentrum för smärta har också uppdraget att 

arbeta fram ”gränsnitt” för att tydliggöra vilka patienter ska behandlas på sin 

vårdcentral och vilka har behov av insatser inom rehabiliteringsgarantin (som i 

Skåne är en förstärkt primärvårdsnivå) och vilka patienter ska till 

specialistvården inom psykiatrin alternativ till regionens fyra specialistcenter 

för smärta.  

 

Möjlighet till åtgärder enligt avsatta medel 

Möjligheterna till åtgärder enligt beviljade medel är mycket goda. Ingen patient 

som har behov av vård inom rehabiliteringsgarantin behöver vänta mer än en 

månad och oftast kortare än så. 

 

Strategier för att öka tillgången 

Region Skåne använder lagen om valfrihet och har därmed skapat ett hälsoval 

för att verka för att patienterna får en behandling/rehabilitering inom garantin. 

Detta gör att avtal med nya behandlare fortsatt tecknas varje vecka.  

 

Strategier för att höja kvalitén inom KBT och MMR  

Vårt förbättringsarbete utgår från struktur, process och resultat. Detta innebär 

att varje vårdgivare vid ansökan om avtal måste fylla de krav regionen ställer 

(struktur) och även beskriva hur verksamheten kommer att bedrivas. Vi har 

skapat en flödesmodell i vårt patientadministrativa system där varje behandlare 

måste lägga in de åtgärder som görs vid varje besök (process). Varje patient 

följs upp vid tre tillfällen utifrån sjukskrivning, funktion och egen 

hälsoupplevelse (resultat). Dessa redovisningar är en förutsättning för att 

ersättning ska utgå. För närvarande pågår revisioner som innebär att vårdgivare 

får besök av revisorer från Region Skåne som kontrollerar att kraven följs, 

diskuterar resultat och möjliga förbättringar. I maj kommer varje vårdgivare få 

sin statistik - eget resultat, uppdateras varje dygn. Detta innebär att ansvarig på 

koncernnivå får ett övergripande resultat och avidentifierat resultat per 

vårdgivare. Dessa underlag skapar förutsättningar för att vi på sikt kommer att 

lära oss mer om vilka åtgärder och faktorer leder till resultat i form av minskad 

sjukskrivning och ökade förutsättningar för patienten att återgår till arbete. Läs 

mer på www.skane.se/rehabiliteringsgarantin.    

 Stockholm 

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

På cirka 80 procent av de cirka 200 husläkarmottagningar som finns i 

primärvården i Stockholms läns landsting (SLL) finns tillgång till personal med 

KBT-utbildning i någon form. I det godkännandeförfarande som SLL tillämpar 

för den nationella rehabiliteringsgarantin är hittills totalt 110 vårdgivare 

godkända, varav 103 i primärvården och sju i specialistvården. En viss 

minskning skedde initialt 2011 på grund av de ökade kompetenskraven, men 

utjämnades sedan av att totalantalet ökade. Beträffande MMR i primärvården är 

hittills totalt 25 team godkända, varav 19 i primärvården och sex i 

specialistvården. Antalet MMR-team minskade något initialt 2011, då några 

team, som inte startade verksamhet, avregistrerades. Tillgången är under 

utveckling och godkända vårdgivare ökar successivt för båda målgrupperna. 

http://www.skane.se/rehabiliteringsgarantin
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Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel  

Under 2010 genomförde SLL rehabiliteringar som motsvarade 109 procent av 

landstingets andel av de statliga medlen. Den faktiska produktionen av KBT 

och MMR motsvarar sannolikt minst den avsatta andelen av medlen. Även 2011 

finns en fördröjning i rapportering av produktionen på grund av det 

godkännandeförfarande och den kvalitetssäkring som görs via våra databaser 

för att nå upp till SLL:s krav för garantin.  

 

Strategier för att öka tillgång till KBT och MMR 

För att stimulera tillgången på KBT i primärvården genomförs 

utbildningsinsatser i form av psykoterapeutisk basutbildning i KBT och 

temaeftermiddagar. Godkännandeförfarandet som SLL tillämpar har reviderats 

för att förtydliga SLL:s krav på vårdgivare inom garantin. 2011 införs nya 

faktureringsrutiner för att lättare kunna identifiera patienter och besök inom 

garantin. Utrymmet för KBT i husläkaruppdraget ökas genom 

stimulansåtgärder. För att öka tillgången och kvalitet på MMR i primärvården 

förstärks stimulansåtgärder i form av utbildning, stödinsatser och 

nätverksbildande. Även samverkan med Försäkringskassan och kommunerna 

kommer att förstärkas. 

Sörmland  

 

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

Samtliga vårdcentraler har förutom kuratorer med KBT/KPT (steg 1) också 

tillgång till leg psykoterapeuter för behandlingsinsatser för 

rehabiliteringsgarantins målgrupper. Landstinget har satsat på att rekrytera leg 

psykoterapeuter för att stärka upp den kompetens som redan fanns i 

primärvården. Psykoterapeuterna finns organiserade i länsövergripande 

specialiserade rehabiliteringskliniken men med arbetsplats på vårdcentralerna i 

länet. MMR har tidigare genomförts i första hand på smärtmottagningarna, men 

under hösten 2010 började även vårdcentraler komma igång. Första kvartalet 

2011 visar på fortsatt utveckling och omfattning av såväl KBT- som MMR-

insatser i primärvården.  

 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel  

Arbetet med sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringsgarantin är prioriterade 

områden men hade varit svåra att få till i den omfattning som efterfrågas utan de 

riktade satsningarna i Sjukvårdsmiljarden och Rehabiliteringsgarantin. Dessa 

satsningar ses som ett sammanhang då arbetet i sjukvårdsmiljarden underlättar 

för rehabiliteringsgarantin och tvärt om. Att vi nu allt mer börjar få igång 

arbetet inom rehabiliteringsgarantin bygger delvis på att vi har vår samlade 

plattform – Tidig rehabilitering i samverkan - som grund för arbetet med en 

alltmer effektiv och väl fungerande sjukskrivningsprocess. Initialt avsattes 

medel från rehabiliteringsgarantin för att få igång den nybildade specialiserade 

rehabiliteringskliniken och särskilt den del som kallas psykosociala 

rehabiliteringsenheten. Här ingår alla psykoterapeuter och finansiering sker via 

rehabiliteringsgarantin. Även del av smärtmottagningarnas verksamhet 

delfinansieras via rehabiliteringsgarantin.  
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Strategier för att öka tillgången på KBT och MMR 

Efter en inventering av MMR-resurser i primärvården våren 2010 påbörjades 

ytterligare insatser för fortsatt MMR på smärtmottagningarna men också start 

av MMR i primärvården. Arbetet inom sjukskrivningsprocessen är prioriterade 

områden och vår bedömning är att det krävs fortsatt stimulans och 

delfinansiering för kompetensutveckling och resursförstärkning. Genom att 

erbjuda utbildningsinsatser KBT, beteendemedicin, 

funktionsförmågebedömningar, inspirationsseminarier ska detta stimulera 

verksamheterna att kunna erbjuda/öka tillgången på KBT- och MMR-insatser.  

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med KBT 

För 2011 finansieras förutom ovan beskrivet även resurser för metodutveckling 

och grundutbildning KBT. Utveckling av samverkan och kompetensutnyttjande 

mellan kuratorer på vårdcentralerna och leg psykoterapeuterna pågår i syfte att 

använda all kompetens effektivt och funktionellt, dvs rätt kompetens till rätt 

patient. Förutsättningarna att starta upp internetbaserad KBT inom ramen för 

rehabiliteringsgarantin följs.  

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med MMR 

MMR-insatser inom primärvården kommer alltmer igång med handlingsplan 

och planering inför start av MMR. Förutom tidsramar ska ehabiliteringsplan 

upprättas inför start av MMR, följas upp under rehabtiden, vid avslut samt efter 

3 månader. En arbetsgrupp har tagit fram mall för rehabplan som nu 

implementeras. Detta gäller även inför påbörjad behandlingsserie KBT.  

Rehabteamets möten under rehabiliteringsperioden syftar till genomgång av 

upprättad rehabplan och revideras/utökas vid behov, kommuniceras med 

patienten. Vi planerar en utbildningssatsning, för sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter, inom beteendemedicin och funktionsförmågebedömningar 

samt fortsatt stöd MMR för rehabteamen.  

 

Fokus är på utveckling av rehabteamen med en väl fungerande 

sjukskrivningsprocess där en del insatser genomförs i grupp och andra 

individuellt. Kompetensutveckling- och förstärkning, metodstöd och ersättning 

till verksamheter som genomför KBT- resp MMR-insatser finansierade genom 

rehabiliteringsgarantin stödjer denna utveckling.  

Uppsala 

 

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

Tillgången på KBT-kompetensen i Uppsala är god, men ekonomin begränsar 

möjligheten att anställa. Efterfrågan till den specialiserade psykiatrin är enorm. 

I primärvården tillses rätt kompetens vid nyrekrytering samt att tillhandahålla 

steg-1 utbildningar för anställda. När det gäller MMR-kompetens är den inte 

lika väldefinierad av SKL. Det skulle vara välbehövligt att strama upp vad som 

är tillräcklig kompetens för att leverera smärtbehandling av team. Just nu ser 

teamen olika ut. Det krävs utbildning och träning att leda grupprocesser, att 

arbeta i team och ha kunskap i beteendemedicin och långvarig 

smärtproblematik. Uppsala har tillgång till ett komplett smärtcentra och 

kompetensen är därvidlag god. Primärvårdsförvaltningen har i ett högt tempo 

byggt upp lite olika slags team enligt ett grundkoncept som harmonierar med 
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SKL’s kriterier, likaså privata aktörer i länet, men kompetensnivån är självklart 

inte lika hög som vid smärtcentrum. 

 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel 

Goda möjligheter! Uppsala rapporterade såväl 2009 som 2010 över avsatta 

medel. Skälet är troligen att de fasta behandlingssummorna gått som stimulans 

direkt till leverantörerna vilket bidragit till en hög rapporteringsvillighet. 

Faktiska åtgärder och tillgång på dessa evidensbaserade metoder kan alltså inte 

likställas med rapportering enligt rehabiliteringsgarantin. Fördelningen 2011 är 

något förändrad vilket bland annat innebär att första linjens vård prioriteras 

ännu mer.  

 

Strategier för att öka tillgången på KBT och MMR 

Fortsatta utbildningssatsningar, handledning, vid rekrytering anställa med god 

kompetens samt att arbeta på goda patientflöden så att rätt patient får rätt 

behandling på rätt vårdnivå. Nätverk över och inom vårdnivåerna är av största 

vikt och detta arbete tar tid. Utbildning kräver planering och långsiktlighet då 

det handlar om kvalificerade rehabiliteringsmetoder. Avseende nätbaserad KBT 

ställer sig Uppsala mycket positivt. När det gäller MMR är det inte självklart en 

kvantitativ ökning Uppsala behöver, det handlar i detta skede mer om att 

befästa, finslipa och utveckla metoder och processer  Uppsala har 5 olika 

MMR-program vid smärtcentrum, 9 primärvårdsteam i egen regi och 4 i privat.  

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbete med KBT  

Se ovan. 

Som ett led i kvalitetsarbetet skärps kraven under 2011 på rapportering av 

kvalitetsparametrar såsom sjukskrivningshistorik och grad, självskattad hälsa 

samt om avstämningsmöte planerats efter avslutad rehabiliteringsperiod. 

 

Strategier för att höja kvaliteten på MMR 

Se ovan. 

Värmland 

 

Tillgången till KBT och MMR-kompetens 

Kartläggning har utförts av samtliga behandlare ang adekvat kompetens, och att 

kravspecifikationen följs vid nyanställningar. Tillgången till KBT-behandlare är 

inte helt tillräcklig men fler behandlare med adekvat kompetens utbildas och 

anställs löpande. Vi har i landstingets regi genomfört grundutbildning i KBT 

(tidigare benämnt steg 1). Skickar även fortsättningsvis personer på 

grundutbildning i KBT hos andra utbildningsanordnare. För närvarande finns 

inga IPT-terapeuter som arbetar med RG-patienter.  

 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel 

Det ser för närvarande ut som vi kommer att nå uppsatta mål. 

 

Strategier för att öka tillgången på KBT och MMR 

Landstinget i Värmland vidareutbildar personal, med befintlig grundutbildning i 

KBT, till handledare för att handleda behandlare med grundutbildning (steg 1). 

Alla behandlare som inte är legitimerade psykologer/psykoterapeuter måste ha 

handledning för att få registrera sin behandling.  
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I Kravboken som gäller för vårdcentraler i hälsovalet skärps kraven på 

kompetens för nyanställning av personal som arbetar med samtalsbehandling.  

Vi har även utbildat allmänläkare i grundtankar kring KBT-behandling. 

Vad gäller MMR är tillgången tillräcklig för närvarande. 

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet KBT 

Vi fortsätter att utbilda så att all samtalsbehandlande personal har en relevant 

utbildning enligt svar ovan. Om RG-medlen fortsätter kommer vi att kräva 

utvärdering i form av patientenkät om behandlingseffekt samt ett frågeformulär 

om arbetsåtergång/förmåga. 

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med MMR 

Vi gör riktade lokala insatser där det behövs för att höja kompetensen i 

vårdcentralernas medicinska bedömningsteam och deras MMR-arbete. Det 

finns även några egna och privata specialistenheter i Värmland som utför 

MMR-behandlingar utifrån ytterligare högre kompetens. Smärtläkare från dessa 

bistår vårdcentralerna med konsultinsatser vid behov. Under 2011 kommer inte 

några förändringar ske förrän vi vet om RG -medel kommer 2012. Om så blir 

fallet kommer vi att skärpa kraven på de som ersätts för MMR-behandling 

enligt den kravspecifikation som t.ex. Landstinget i Jönköpings län har 

utarbetat. 

Västerbotten 

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

I hälsovalet ingår att tillförsäkra sina listade patienter bedömning, vård och 

rehabilitering inom rehabiliteringsgarantin. Tillgången vad gäller KBT- 

kompetens är god inom primärvården, Cirka 90 % av hälsocentralerna har 

godkänd kompetens, det har skett genom anställning av psykologer i första 

hand, men också kompetenshöjning av redan anställda. Kvalificerad 

handledning finns för alla behandlare. Alla hälsocentraler, utom två nya inom 

hälsovalet, har ackrediterats för bedömningsteam och multimodal rehabilitering 

på primärvårdsnivå. Rehabiliteringen kan ske med eget team, i samarbete 

mellan flera hälsocentraler eller genom upphandling. 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. Även i år arbetar två specialistkliniker, dock i mindre 

omfattning än 2010, med multimodal rehabilitering utöver sitt ordinarie 

specialistuppdrag. Deras personal genomför också omfattande utbildning och 

handledning för MMR-teamen på hälsocentralerna. 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel  

Under 2010 genomförde Västerbotten färre behandlingar och rehabiliteringar än 

det fanns avsatta medel, dock förväntas taket för behandlingsersättningar nås 

under 2011.  

 

Strategier för att öka tillgången 

Primärvården fortsätter att anställa psykologer och ett flertal medarbetare från 

hälsocentralerna går grundläggande psykoterapiutbildning. Det finns team på 

nästan alla hälsocentraler för det ordinarie sjukskrivnings- och 
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rehabiliteringsarbetet. Primärvårdens team får nu utbildning och stöd i att 

bedöma arbetsförmåga, behov av rehabilitering, och att arbeta med multimodal 

rehabilitering. 

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med KBT 

I bedömningsteamen ska det ingå psykoterapeutisk kompetens. Terapeuterna får 

tillgång till handledning och nätverk ska bildas för stöd och fortlöpande 

utbildning.  

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med MMR 

Arbetsgrupp med representanter för både primär- och specialistnivå bildas för 

ytterligare utveckling av lämplig organisation, samarbete och metoder inom 

multimodal rehabilitering. Visst problem ses i de fall enheterna är små eller när 

medarbetarna i teamen kommer från olika organisationer, vilket kan motverka 

teambildning och teamarbete enligt intentionerna i multimodal rehabilitering. 

Lämplig hantering av dessa problem kommer att utredas vidare. För både KBT 

och MMR fokuseras nu ytterligare på utveckling av kontakter och samarbete 

med arbetsgivare/arbetsförmedling, detta sker tillsammans med 

Försäkringskassan och deras samordningsuppdrag.  

Västmanland  

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

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

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

också med MMR. Inom vuxenpsykiatrin finns fortfarande brist på KBT-

kompetens medan BUP har tillfredsställande tillgång. Sammantaget har 

landstinget en brist på KBT-terapeuter, men god tillgång till personer med ett 

kognitivt förhållningssätt. Dock ökar tillgången på medarbetare med godkänd 

KBT-utbildning då 30 medarbetare blir klara med steg 1 utbildning KBT i vår. 

Samtidigt startas en ny kurs för ytterligare 30 medarbetare. 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel  

Under 2010 genomförde Västmanland marginellt fler rehabiliteringar än det 

fanns avsatta medel för. Det har klarats genom egna resurser kompletterat med 

köp av såväl KBT som MMR av privata vårdgivare. Alla vårdcentraler erbjuds 

fr.o.m. 2010 att få finansiering för KBT-behandlingar i en omfattning som ryms 

inom den totala ersättning som landstinget kan få. Vårdcentralerna svarar själva 

för att knyta till sig kompetens som uppfyller kvalifikationskraven, antingen 

genom anställning eller genom uppdrag till privata vårdgivare.  

Strategier för att öka tillgången och höja kvaliteten i arbetet med KBT och 

MMR 

Utbildning steg 1 KBT pågår (se ovan). För landstingets egna terapeuter som 

behöver uppdatera sin kompetens med KBT fullföljdes 2010 en fortbildning 

motsvarande 15 högskolepoäng med 30 utbildningsplatser. Landstinget köper 

också handledarutbildning för legitimerade psykoterapeuter. 

 

Enheten för psykosomatisk medicin har tillförts resurser för att bemanna och 

utveckla ett fjärde team för MMR. Privat vårdgivare som driver 
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Bergslagssjukhuset har fått del av resurser för att skapa, driva och utveckla ett 

multimodalt team och genomföra MMR-behandlingar.  

 

Västernorrland  
 

Tillgången till KBT och MMR-kompetens 

Inom primärvården finns ca15 medarbetare som är behöriga o erbjuder KBT-

behandling. Inom specialistsjukvården finns ca 20 behandlare med KBT-

utbildning som erbjuder behandling inom ramen för RG, samt legitimerade 

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

smärtrehabiliteringsverksamhet som erbjuder multimodal smärtrehabilitering. 

Den landstingsägda verksamheten kompletteras med upphandlad extern aktör 

för att säkerställa tillgång till behandling. 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel  

Behovet av KBT/KPT/KT och IPT samt MMR-behandlingar har kunnat 

uppfyllas inom ramen för de avsatta medlen 2010. 

Strategier för att öka tillgången på KBT och MMR 

Personal med KBT-kompetens inom primärvården har stimulerats att 

huvudsakligen arbeta med KBT-behandling. Möjlighet till finansiering av 

visstids-anställning av KBT-behandlare vid brist. Externa aktörer anlitas vid 

behov. Planering av grundutbildning i KBT (steg 1) pågår. I dagsläget finns inte 

något behov av utökade resurser för multimodal smärtrehabilitering, då behovet 

av behandlingar kan uppfyllas. Kartläggning av behov och möjlighet till 

ytterligare MMR-verksamhet i norra delen av länet har påbörjats för att 

tillgodose ökad tillgänglighet och effektiv användning av medel. 

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med KBT 

Fortbildning i KBT pågår för anställda primärvårdspsykologer. Översyn av 

handledningsresurs är aktuellt. Finansiering av handledning för utökade KBT-

resurser inom ramen för Rehabiliteringsgarantin.   

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med MMR 

Finansiering av teamutvecklingsinsats för personal vid landstingsägd MMR-

verksamhet. 

 

Västra Götalandsregionen 
 

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

Tillgången till KBT är god 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 ska kunna erbjuda 

psykologisk behandling i form av KBT sedan införandet av VG Primärvård den 

1 oktober 2009. Vårdvalet har även medfört att ett antal nya vårdenheter startat i 

Västra Götalandsregionen. Multimodal rehabilitering bedrivs fortfarande i 

begränsad omfattning. Medel satsas för att utveckla tillgången till MMR och 

resultatet visar att antalet multimodala behandlar har ökat sedan 2009. 
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Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel 

Under 2010 genomförde Västra Götalandsregionen fler rehabiliteringar än det 

fanns avsatta medel (115 procent). Västra Götalandsregionen bedömer att 

produktionen kommer att nå avsatt ersättningsnivå även under 2011 

 

Strategier för att öka tillgången på KBT och MMR 

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 samt att 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.  

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med KBT och MMR 

Medicinska riktlinjer upprättades inför starten av en rehabiliteringsgaranti i 

Västra Götalandsregionen 2009. Inför 2011 har dessa medicinska riktlinjer 

reviderats. Bland annat så anges att alla vårdgivare som bedriver verksamhet 

enligt rehabiliteringsgarantin ska följa upp patienternas aktivitets- och 

funktionsförmåga före och efter behandling samt att standardiserade instrument 

ska användas. På så sätt kan behandlingar inom rehabiliteringsgarantin följas 

upp bättre. 

 

Processledare har tillsatts inom varje område (Fyrbodal, Göteborg, Skaraborg 

och Borås) för att arbeta med rehabiliteringsgarantin och driva utvecklingen 

framåt. Även rehabiliterings- och sjukskrivningskoordinatorer har tillsatts på 

flera vårdenheter inom regionen för att koordinera och ”fånga upp” patienter i 

ett tidigt skede och lotsa vidare till bedömning och rehabilitering. Under 2011 

riktas en del av medlen till vårdenheterna inom VG Primärvård i syfte att de ska 

ha möjlighet att bedriva ett utvecklingsarbete inom området psykisk ohälsa för 

att på så sätt höja kvaliteten och tillgängligheten. 

 

 

Örebro  
 

Tillgång till KBT-kompetens 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. I psykiatrin har man successivt byggt upp kompetens i KBT. Det finns nu 

ett antal legitimerade psykoterapeuter med KBT inriktning och ett större antal 

med grundutbildning (motsvarande steg 1). Kompetensen finns fördelad i hela 

länet. En stor del av sjukgymnaster och 11 kuratorer i primärvården har en 

grundläggande KBT-kompetens. Båda professionerna kan därmed arbeta med 

ett kognitivt förhållningssätt i multimodala team. MMR har byggts upp på 

primärvårdsnivå. MMR ges även inom den rehabiliteringsmedicinska kliniken 

USÖ (smärtsektionen). 

 

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel 

För 2010 erhöll landstinget 74 % av möjlig ersättning. Om uppbyggnaden av 

MMR-team faller väl ut samt projekt kring internetförmedlad KBT kommer 

igång efter sommaren bör ÖLL komma upp i ersättningstaket.  
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Strategier för att öka tillgången på KBT och MMR 

Kompletterande KBT- utbildning motsvarande steg 1 genomförs för kuratorer 

som har annan steg 1 utbildning. Ett projekt ska genomföras avseende  

internetförmedlad KBT. Arbetet ska fortsätta med uppbyggnad av MMR-team 

inom varje länsdel i primärvården – rekrytering av kuratorer och sjukgymnaster 

pågår efter resurstillskott till primärvården på 3,6 mnkr avseende arbete med 

rehabiliteringsgarantin år 2011. Samtliga vårdcentralerna ska i samband med 

denna satsning kunna erbjuda MMR på primärvårdsnivå. Målsättningen är 

gemensamma MMR-team i de länsdelar där det är möjligt. Fortsatt utveckling 

av teamarbetet mellan läkare, kurator och sjukgymnast kring sjukskrivna.  

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med KBT 

Främst handlar det om satsningar på utbildning i KBT och då främst 

påbyggnadsutbildning (steg 1). Handledning ska kunna ges för samtliga KBT-

utbildade (steg 1). Denna handledning behöver organiseras på ett genomtänkt 

sätt och med handledning av steg 2 KBT handledare. Krav på steg 1 KBT vid 

nyrekrytering och nyanställning av kuratorer i primärvården. 

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med MMR 

Fortsatt uppbyggnad av multimodala team på primärvårdsnivå. Vi planerar att 

dessa team ska utveckla MMR-verksamheten via gemensamt nätverksarbete. 

Detta för att höja kvaliteten och för att innehåll och utformning på den 

multimodala rehabiliteringen ska bli så likvärdig som möjligt. 

Östergötland 

Tillgången till KBT- och MMR-kompetens 

Landstinget har under 2010 erbjudit och kommer att erbjuda under 2011 KBT-

behandling och MMR till de patienter som har behov av detta. KBT-kompetens 

finns inom primärsjukvården och psykiatrin i landstinget. Dock har en del KBT-

behandlingar köpts in av privat aktör. Smärt- och rehabiliteringsmedicinska 

kliniken erbjuder multimodal rehabilitering liksom rehabiliteringsenheterna 

inom närsjukvården. Det finns även en del vårdcentraler som utför multimodal 

rehabilitering.  

Möjligheten till åtgärder enligt avsatta medel  

Landstinget i Östergötland räknar med att nå upp till det produktionstal som 

angetts i årets början. 

  

Strategier för att öka tillgången på KBT och MMR 

För att öka tillgången till KBT har steg 1-utbildning upphandlats. Ett stort antal 

kuratorer inom primärvården går utbildningen. Fortsatt arbete pågår med att 

bygga upp och utbilda multimodala team inom närsjukvårdens rehabenheter där 

smärt- och rehabiliteringskliniken har ett uppdrag att stödja enheterna.  

Landstinget beräknar att vid årsskiftet 2011/2012 kommer behovet av KBT-

kompetens att vara i balans.           

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med KBT 

En särskild utvecklare kommer att upphandlas under 2011/2012 med uppdrag 

att utveckla kompetensen bland personal på vårdcentralerna att bedöma när 
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KBT-behandling är lämplig och att utveckla arbetssätt för att bättre möta 

patienter som är eller riskerar att bli långtidssjukskrivna pga ångest, depression, 

stress eller dylikt. 

 

Strategier för att höja kvaliteten i arbetet med MMR 

Smärt och rehabiliteringscentrum stödjer organisationen av rehabilitering 

genom utbildning, handledning och information, för att utveckla arbetet inom 

verksamheterna. Vid smärt och rehabiliteringscentrum finns teambaserade 

multimodala rehabiliteringsprogram för mer komplicerade smärttillstånd.  
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