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Överenskommelse 
 
 
 
Mellan Försäkringskassans Lokala Försäkringscenter i Umeå  (org.nr 242000-0248), nedan kallad 
Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting (org.nr 232100-0222), nedan kallad Landstinget 
och Samordningsförbundet Umeå, nedan kallad Samordningsförbundet (org.nr. 222000-1834) 
träffas följande överenskommelse avseende neuropsykiatriska utredningar. 
 
Parternas åtagande regleras av denna överenskommelse. 
. 
§ 1 Parter och aktörer 
 
Parter i denna överenskommelse är Försäkringskassan, Samordningsförbundet i Umeå och  
Västerbottens läns landsting        
 
Aktörerna är: 

• Arbetsförmedlingen 
• Försäkringskassan 
• Landstinget 
• Socialtjänsten 

 
§ 2 Uppdraget 
 
Nationella utredningar har visat att psykisk ohälsa har ökat under senare år. I slutet av 1990-talet 
ökade sjukfrånvaron kraftigt, särskilt bland de yngre. Den kraftiga ökningen bland gruppen yngre 
är nästan uteslutande orsakad av psykisk ohälsa. Diagnosgrupper som knappast fanns tidigare är 
idag en vanlig orsak till den ökade sjukfrånvaron bland yngre. Många får allt svårare att t.ex. 
etablera sig på arbetsmarknaden. 
 
Behovet av neuropsykiatriska utredningar har ökat markant och psykiatrin har idag inte 
tillräckliga resurser för att tillgodose behovet av nödvändiga utredningar för att Försäkringskassan 
och övriga aktörer ska kunna samordna adekvata och tidiga insatser för gruppen med 
neuropsykiatriska besvär. I dag är det inte ovanligt att väntetiden för en neuropsykiatrisk 
utredning är ett år eller mer.  
 
Från och med 2008 finns möjligheter till finansiell samverkan mellan Försäkringskassan och 
hälso- och sjukvården. Försäkringskassan ska tillsammans med landstingen genom finansiell 
samverkan verka för att förbättra behandling och rehabilitering så att den enskildes arbetsförmåga 
kan återställas. Det kan tex. vara att minska väntetider genom ökade insatser hos hälso- och 
sjukvården.  
 
För att stärka lanstingets resurser inom neuropsykiatrin tillförs Hälso- och sjukvården medel från 
finansiell samverkan (Finsam 93) för neuropsykiatriska utredningar i syfte att tillgodose tidiga 
och adekvata insatser i samverkan med övriga berörda aktörer. Genom ökade resurser hos hälso- 
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och sjukvården kan tidiga insatser i samverkan tillgodoses för att förbättra och effektivisera stödet 
till unga personer med neuropsykiatrisk problematik.  
 
För närvarande bedömer Försäkringskassan och övriga samverkansparter ett uppdämt behov av 
utredningar. Den kraftiga ökningen innebär att väntetiderna för en neuropsykiatrisk utredning 
numera är ett år eller längre. 
 
§ 3 Åtaganden 
 
Hälso- och sjukvården åtager sig: 
 

• Att avsätta personal som uppfyller de kompetenser som behövs för att utföra 
neuropsykiatriska utredningar motsvarande team med psykolog, läkare, sjukgymnast och 
arbetsterapeut. Utredningarna genomförs i normalfallet som en basutredning med kan 
efter särskild överenskommelse även avse utvidgad utredning i särskilda ärenden eller 
förkortad utredning i ärenden med tidigare, relativt aktuell dokumentation. RMC följer 
aktuella nationella riktlinjer för neuropsykiatriska utredningar 

• lämna ett skriftligt utlåtande till beställaren, senast 3 veckor efter genomförd utredning 
och om behov finns delta i möten som arrangeras av parterna som ingår hälsocentralernas 
och berörda klinikers teamträffar 

• under avtalsperioden genomföra 30 neuropsykiatriska utredningar/utlåtanden per år, 
under avtalsperioden minst 60 utredningar 

     (bilaga: Utredning av neuropsykiatriska diagnoser) 
 
Försäkringskassan åtager sig: 
 

• Delfinansiering med medel från finansiell samverkan( finsam 93) motsvarande 30 
neuropsykiatriska basutredningar under avtalsperioden  

• Finansiera och utföra administrativa uppgifter i samband med fakturering, uppföljning 
mm. Medel tas inom ramen för finansiell samverkan motsvarande 0,2 administrativ tjänst. 

 
Samordningsförbundet åtager sig: 
 

• Delfinansiering med samverkansmedel motsvarande 30 neuropsykiatriska basutredningar 
per år.  

 
§ 4 Remisser 
 
Begäran/beställning om neuropsykiatrisk utredning görs i samråd med Hälso- och sjukvårdens 
närsjukvård, hälsocentralerna och berörda kliniker i Umeå kommun med kranskommuner. 
Begäran om neuropsykiatrisk utredning kan initieras av Socialtjänsten, Närsjukvården, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen genom de samverkansteam som utvecklats i 
närsjukvårdsprojektet (NAFS). 
 
Begäran om utredning anmäls till hälsocentralernas koordinatorer. Samverkansteamet (NAFS) vid 
hälsocentralerna och berörda kliniker beslutar och verkställer remissen. 
 
§5 Andelar 
 
Aktörer  Insats 
 
Hälso- och sjukvården Utredningsteam enligt bilaga 
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Försäkringskassan 0,2 tjänst för uppföljning/administration av fakturor mm. 
  Medel till neuropsykiatriska utredningar. 
 
Samordningsförbundet  bidrar med medel till neuropsykiatriska utredningar.   
 
Närsjukvårdens sam- Inom ramen för redan tidigare upparbetad samverkan (NAFS-projekt)  
verkansteam                       verkställer begäran/remiss av neuropsykiatrisk utredning. 
 
 
§6 Fakturering, betalning mm. 
 
Landstinget fakturerar Försäkringskassan månadsvis efter genomförda utredningar och 
utlåtanden. Fakturan regleras senast inom 30 dagar. Landstinget (Neurorehab. Sävar) meddelar i 
samband med fakturering ”lista” på personens namn, personnummer och kön. 
Försäkringskassan fakturerar kvartalsvis Samordningsförbundets kostnad. 
 
§ 7 Lokaler 
 
Neurorehab Sävars lokaler 
 
§ 8 Styrgrupp 
 
Närsjukvårdsprojektet (NAFS) utgör styrgrupp för insatserna 
 
§ 9 Uppföljning 
 
Försäkringskassan ska avrapportera till lokala samverkansgruppen/samordningsförbundet 
kontinuerligt hur överenskommelsen efterlevs av parterna. Insatserna registreras i SUS i förenklad 
form av samordningsförbundet. 
 
§ 10 Avtalstid/uppsägning 
 
Denna överenskommelse gäller under perioden 2009-09-01 till och med 2011-08-31 med 
möjlighet till 12 månaders förlängning. Avtalsparterna skall senast vid utgången av 
avtalsperioden utgång besluta om en eventuell förlängning av överenskommelsen.  
 
Not: Möjligheten till framtida överenskommelser regleras såväl av nationella, regionala och 
samordningsförbundets beslut om finansiell samverkan.  
 
Önskar avtalspart träda ur överenskommelsen innan avtalstidens utgång kan övriga parter komma 
att ersättas för deras eventuella merkostnader som uppstår. 
 
§ 11 Ekonomisk ersättning/årskostnader 
 
Landstinget   Kostnad 
 
Pris per basutredning  21 tkr ( 630 tkr per år) 
Utvidgad eller förenklad utredning Ersättning per timme 
Efter beslut vid kordinator/team 
    
Försäkringskassan  300 tkr (årskostnad)   
   
Administration  100 tkr (årskostnad) 
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Samordningsförbundet 
Samverkansmedel  330 tkr (årskostnad) 
 
§ 12 Omförhandling 
 
Part får påkalla omförhandling av bestämmelse i denna överenskommelse om ändrade 
förhållanden gör att bestämmelsen motverkar parternas gemensamma målsättning. Förändringen 
skall dock vara av kvalificerad natur. Anmälan om omförhandling skall ske så snart det åberopade 
förhållandet blivit känt för den part som påtalar omförhandlingsrätten. Omförhandling skall ske 
skyndsamt. 
 
§ 13 Force majeure 
 
Force majeure, såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig 
smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att 
fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, befriar sådan part från fullgörelse av dessa skyldigheter. 
 
Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som 
befrielsegrund. 
 
Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda 
tillämpning av denna bestämmelse. 
 
§ 14 Förutsättningar för överenskommelsen 
 
Denna överenskommelse förutsätter för sin giltighet att erforderliga beslut hos respektive part 
fattats. 
 
§ 15 Tvister 
 
Eventuella tvister ska så långt möjligt lösas i samråd.  
 
Underskrifter 
 
Detta avtal är upprättat i 3 likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
Umeå ……..   Stockholm ………… 
 
Västerbottens läns landsting Försäkringskassan Region Norr 
 
 
Sven-Olov Edvinsson  Katarina Sinerius 
Chef Rehab.Medicinsk Centrum Verksamhetsområdeschef 
 
 
 
Umeå ………….. 
 
Samordningsförbundet Umeå 
 
 
Krister Lindvall 
Ordförande 
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Bilaga: Utredning av neuropsykiatriska diagnoser – beskrivning av kostnadskalkyl daterad 2009-
05-14. 
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Bilaga 
 
Utredning av neuropsykiatriska diagnoser – beskrivning och 
kostnadskalkyl 
 
Vuxenhabiliteringen vid Neurorehab Sävar inom RMC följer i stort den modell som 
beskriv s i boken ”Utredning och diagnostik av ADHD  hos vuxna”. (Psykologiförlaget AB 
2006) och  ”Vägledninggsdokument ADHD hos vuxna” utarbetat av arbetsgruppen för 
Nationell psykiatrisamordningsprojekt ADHD och autismspektrum hos vuxna (2007). 
Projektansvarig Björn Kadesjö. Modellen bygger på ett intradiciplinärt teamarbete med 
psykolog, läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut. Psykologinsatsen dominerar medan 
insatserna från övriga teammedlemmar kan designas utifrån frågeställningoch behov i 
enskilda ärenden. En central del är att utrymme för överföring av utredningsresultaten till 
remittent och ev. andra aktörer 
 
Översikt av utredningsgång. 
 

1. första inledande samtal med patienten och ev. anhörig. (varför en utredning, hur 
den går till, vad som förväntas av patienten). Medverkar psykolog tillsammans 
med en annan teammedlem 

2. med personens medgivande rekvireras relevanta journaler 
3. anhörigintervju 
4. neuropsykologisk utredning med ett eller flera återkopplingssamtal 
5. läkarundersökning 
6. motorisk bedömning – sjukgymnast 
7. arbetsterapeutisk bedömning 
8. samsyn 
9. delgivning av utredningsresultaten till patienten 
10. överföring av utredningsresultaten till remittenten ev. andra aktörer 

 
Psykologinsats -detaljerad   C:a tidsomfattning 
 
Inledande samtal    1 timme 
Genomläsning av aktuella journaler   1 timme 
Hos oss sköter psykologen även anhörigintervju   2 timmar 
. 
Neuropsykologisk utredning består av:  testning 8-10 timmar 
- bedömning av allmänintellektuell förmåga 
- bedömning av uppmärksamhetsfunktioner 
- bedömning av exekutiva funktioner 
 
Utvärdering, skriftlig sammanställning av resultat  4 timmar 
Återkopplingssamtal    1-2 timmar  
Samsyn och delgivning av utredningsresultat  2- 3 
  
Summa psykologinsats   ca 20 timmar (+ - 3 timmar)  
Materialkostnad : 325,- skr  (Ingår i OH-kostnader) 
 
Kostnader för basutredning  inkl OH-kostnad 
 
Psykolog:    20 tim x 515 kr/tim     10300 
Sjukgymnast:   7 tim x 391 kr/tim     2737  
Arebtsterapeut:    7 tim x 362 kr/tim      3234  



 

 7 (7) 

Läkare:   4 tim x 909 kr/tim    3636  
Sekreterare:  4 tim x 326 kr/tim     1304 
 
Totalt för en basutredning NEP    20 511 
 
 
Neurorehab Sävar 
20090514 
 
 


