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Överenskommelse mellan landstinget, samordningsför-
bundet och Försäkringskassan - neuropsykiatriska ut-
redningar 
 
Mellan Försäkringskassan, Landstingets Rehab.Medicinskt.Centrum och sam-
ordningsförbundet i Umeå har tecknats avtal om neuropsykiatriska utredningar. 
Avtalet gäller från och med den 1 september 2009 och löper på två år. Avtalet 
bifogas dessa rutiner för kännedom. 
 
Behovet av neuropsykiatriska utredningar har ökat markant och den traditionel-
la vården har i dagsläget inte tillräckliga resurser för att tillgodose behovet av 
nödvändiga utredningar inom rimlig tid. Från 2008 finns möjligheter till finan-
siell samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. Försäk-
ringskassan kan tillsammans med landstingen genom finansiell samverkan ver-
ka för att förbättra behandling och rehabilitering så att den enskildes arbets-
förmåga kan återställas. Det kan t.ex. vara att minska väntetider genom ökade 
insatser hos hälso- och sjukvården.  
 
Avtalet omfattar ca 30 utredningar per år och finansieras av försäkringskassans 
medel för finansiell samverkan (Finsam – 93) och samordningsförbundet i 
Umeå. 
 
Aktörerna ser det som lämpligt att utnyttja och samordna insatserna med När-
sjukvårdsprojektet som bedrivs inom bl.a. den s.k. ”sjukvårdsmiljarden” och 
inom samordningsförbundets regi. 
 
De aktörer som har möjlighet att utnyttja avtalet, dvs initiera beställningar av 
neuropsykiatriska utredningar, är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Socialtjänsten och Landstingets närsjukvård.  Avrop enligt avtlalet kan gö-
ras för personer som bor i Umeå kommun och Umeå kranskommuner (Vindeln, 
Vännäs,  Nordmaling, Bjurholm och Robertsfors). 
 
- Aktualisera neuropsykiatrisk utredning och nytt medicinskt 
underlag 
 
I de fall det medcinska underlaget och övriga utredningar visar att det kan fin-
nas behov av en neuropsykiatrisk utredning gäller följande som huvudregel. 
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1. Ärendet anmäls av ansvarig ärendehandläggare till berörd aktörs sam-
ordnare/koordinator som ingår i teamet vid respektive hälsocentral. 
(NAFS-teamen) Den enskildes samtycke gäller enligt tidigare rutiner. 

2. Samordnaren vid myndigheten anmäler ärendet till koordinatorn vid be-
rörd hälsocentral. Koordinatorn sätter upp ärendet till närmast möjliga 
teammöte 

3. Samverkansteamet avgör om behov av neuropsykiatrisk utredning är 
motiverad. Samverkansteamets ställningstagande journalförs. 

4. Koordinatorn vid hälsocentralen verkställer skriftig remiss/avrop enligt 
avtalet till Rehab.Medicinskt.Centrum i Sävar. (Gunilla Janzen) 

5. Rehab.Medicinskt.Centrum återkopplar att remissen kommit in till den 
som remmiterat ärendet och anger beräknad utredningstid.  

6. Rehab.Medicinskt.Cetrum ansvarar för att antalet avtalade utredningar 
inte överstiger ingånget avtal.  

 
- Genomförande av neuropsykiatrisk utredning – leverans av under-
lag mm. 
 
Reab.Medicinskst.Centrum genomför utredningen och lämnar ett medicinskt 
utlåtande enligt avtal. Följande gäller som huvudregel. 
 

1. Rehab.Medicinskt.Centrum meddelar omgående till koordinatorn om 
den enskilde avbryter utredningen och/eller vägrar delta 

2. Efter genomförd utredning lämnar Rehab.Medicinskt.Centrum skriftlig 
redovisning/utlåtande  till den som verkställt remissen/avropet ( berörd 
koordinator) 

3. Den skriftliga redovisningen delges samverkansteamet (NAFS-teamet) 
snarast möjligt. Den skriftliga redovisningen kan med fördel kombine-
ras med muntlig information/redovisning från 
Reab.Medicinskt.Centrum 

4. Vid behov kan samverkansteamet begära personlig medverkan och 
kompletterande redovisning från Rehab.Medicinskt.Centrum 

5. Rehab.Medicinskt.Centrum skickar faktura till Försäkringskassan med 
namn och personnummer och inremmiterande aktör. Fakutran märks 
med ”NEP-projektet”, kostnadställe 2480, Gunnar Johansson. 

 
- Uppföljning  
 

1. Försäkringskassan lämnar kontinuerligt uppgifter om hur överenskom-
melsen efterlevs av parterna till lokala samverkansgruppen, styrgruppen 
NAFS och Samordningsförbundet. 

 
 
Lars Ågren 
Samverkansansvarig 


