INBJUDAN TILL
KONFERENSEN

Återgång i arbete vid sjukskrivning
En nationell konferens om vad vi vet och vad vi gör inom sjukskrivning, rehabilitering
och försäkringsmedicin
Nationellt försäkringsmedicinskt forum, NFF, och avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges
Kommuner och Landsting bjuder in dig som är chef, strateg, utvecklare eller annan nyckelperson vid
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, andra berörda myndigheter och
organisationer samt arbetsgivare i Sverige, till en konferens om sjukskrivning och rehabilitering den 13
november i Stockholm.
Konferensen Återgång i arbete vid sjukskrivning erbjuder en mötesplats för samtal och diskussioner
om samverkan inom sjukskrivning och rehabilitering. Konferensen ger också möjlighet att ta del av
aktuell forskning, erfarenheter och goda exempel för att få förståelse för vad försäkringsmedicin kan
innebära i praktiken.
Välkommen att anmäla dig till konferensen! Anmälningslänk hittar du nedan.

Dag

Tisdag 13 november 2018 kl. 09.30–16.45
Registrering och kaffe från kl. 08.30. Mingel efter konferensdagens slut kl. 17.00–18.00
för de som önskar.

Plats

City Conference Center, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Pris

1900 kr för deltagande på plats. 1000 kr för deltagande via webbsändning (exkl. moms)

Anmälan

Anmäl dig via denna länk
Sista anmälningsdag är 13 oktober. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan
person.

Information

För frågor om anmälan: Konstella, konferens@konstella.se, tfn 08-452 72 86
För frågor om innehåll:
Anna Östbom, anna.ostbom@skl.se, tfn 08-452 76 96
Anna Martinmäki, anna.martinmaki@forsakringskassan.se, tfn 010-116 91 98

PROGRAM
09.30

Välkommen
Moderator Helén Lundkvist Nymansson, SKL, hälsar välkommen och informerar om dagen.
Så här fungerar samverkan hos oss och så här skulle vi vilja att det fungerade.
Hur får vi ett hållbart inkluderande arbetsliv och en stabil sjukfrånvaro?
Hur lyckas vi få till ett långsiktigt hållbart och inkluderande arbetsliv, med låg och stabil
sjukfrånvaro? Vad behöver hända/göras utifrån de olika aktörernas ansvar och roller? Hur ser
systemförutsättningarna ut? Vad säger forskningen?
Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet,
Försäkringsmedicin - Vad är det och vad innebär begreppet för olika aktörer?
Aktörerna inom det försäkringsmedicinska området har skilda roller och olika ansvar, vilket
gör det till ett komplext område. Nationellt försäkringsmedicinskt forum, NFF, har tagit fram en
definition av vad försäkringsmedicin innebär. Kan definitionen tydliggöra och underlätta
arbetet och samverkan?
Ove Andersson, andre vice ordförande, Sveriges läkarförbund, Britt Arrelöv, medicinskt
sakkunnig, SKL, Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare, Försäkringskassan, Tina
Eriksson, socialförsäkringsexpert arbetsgivarfrågor, SKL samt Maria Kindahl, direktör,
Arbetsförmedlingen.
Förflyttning

11.15

Parallella seminarier – omgång 1
Läs mer om dessa på nästa sida.

12.00

Lunch

13.00

Parallella seminarier – omgång 2
Läs mer om dessa på nästa sida.
Förflyttning

14.00

Att leda och styra för samverkan utifrån individens perspektiv
Samverkan mellan olika aktörer och aktörsgrupper behövs för att individen ska få stöd kring
rehabilitering och arbetsåtergång. En förutsättning för fruktbar samverkan är tillit mellan
aktörerna. Hur kan ledning och styrning utvecklas för att uppnå tillit i relationerna? Vad kan vi
lära oss från forskningen?
Erica Falkenström, fil dr i pedagogik, forskare och författare, Stockholms centrum för
forskning om offentlig sektor.
Fika och rundabordssamtal om samverkan
Förflyttning

15.45

Samtal om pågående översyn av sjukförsäkringen och sjukskrivningsprocessen
Claes Jansson, utredare för bland annat normalt förekommande arbete samt särskilda skäl
vid bedömning av arbetsförmåga och Mandus Frykman, nationell samordnare för en
välfungerande sjukskrivningsprocess, Regeringskansliet.
Regeringens syn och planer på det försäkringsmedicinska området
Socialförsäkringsminister
Moderator sammanfattar konferensen

17.00

Avslutande mingel

VALBARA SEMINARIER
1. Arbetsförmågebedömning i teori och praktik – utmaningar ur de olika aktörernas perspektiv
Vad säger forskningen om arbetsförmåga och hur tolkar Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården,
Försäkringskassan och arbetsgivare begreppet arbetsförmåga? Hur ser förutsättningarna ut för att mötas i
samsyn runt individen, trots de olika tolkningarna?
Medverkande: Eva Vingård, arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet, Gunnel Goding Stockholms stad,
Daniel Gunhamre, Försäkringskassan, Torbjörn Wass, Arbetsförmedlingen, Katarina Bergström, Sveriges
Kommuner och Landsting samt Ove Andersson, Sveriges läkarförbund.
2. Hur säkerställer vi legitimitet och kompetens för arbetet med försäkringsmedicin inom hälso- och
sjukvården?
Hur kan hälso- och sjukvården bistå patienter med försäkringsmedicinska bedömningar och utlåtanden utifrån de
lagar och krav som myndigheter och försäkringsbolag sätter upp? Hur säkerställs kvalitet och patientsäkerhet
genom legitimitet inom organisationen för kunskapsstyrning och kompetensutveckling inom kunskapsområdet
försäkringsmedicin?
Medverkande: Britt Arrelöv, Sveriges Kommuner och Landsting.
3 Är vi på väg mot ett intygssamhälle – vilken information behövs egentligen?
De medicinska intygen används idag som ett viktigt beslutsunderlag för olika aktörer som Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, arbetsgivare, försäkringsbolag och kommuner. Många förväntar sig att läkare ska ”intyga” –
men vilken information är nödvändig och vilka krav ställer intygssamhället? Vad är det egentligen som ”behöver”
intygas och av vem?
Medverkande: Emma Spak, vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, Cecilia Udin,
Försäkringskassan, Jessica Haagel, Arbetsförmedlingen, Tina Eriksson, avdelningen för arbetsgivarpolitik,
Sveriges Kommuner och Landsting, Erik Dahlman, Sveriges läkarförbund, representant från privat arbetsgivare
4. Att ta tillvara arbetsförmåga hos personer med funktionsnedsättning
Att anställa personer med olika erfarenheter, bakgrund och funktionsnedsättning är en fråga om demokrati och
trovärdighet. Utvecklingsprojektet Fler vägar in – breddad rekrytering bedrivs av SKL tillsammans med åtta
kommuner, Arbetsförmedlingen samt Myndigheten för delaktighet och med stöd från Europeiska socialfonden.
Projektet Se kompetensen handlar om att påverka arbetsgivare och allmänhet att se kompetensen hos personer
med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Uppdragets syfte är att ge fler personer
möjlighet till anställning. Ett led i arbetet är den externa kampanjen Gör Plats!
Medverkande: Madelene Wennberg, Sveriges Kommuner och Landsting, Martin Vadelius, Arbetsförmedlingen
samt Göran Andersson, Arbetsförmedlingen
5. Rehabiliteringskoordinatorn gör utvecklad samverkan mellan primärvård arbetsgivare och
Försäkringskassan möjlig – Vad kommer den nya lagen om koordineringsinsatser att innebära för
samverkan?
Samverkan mellan vårdcentral, arbetsgivare och Försäkringskassan har minskat sjukfallen i Falköping. En
anledning är att sjukskrivna patienter på vårdcentral i Falköping fångas upp tidigt av rehabiliteringskoordinatorn,
som för en dialog med arbetsgivare om insatser för att om möjligt förkorta sjukfallet och planera en hållbar
återgång till arbete. Den 1 januari 2019 planeras lagen om koordineringsinsatser i hälso- och sjukvården att
införas. Vad kommer den att innebära?
Medverkande: Eva Ekström Almvärn, Falköpings kommun, Ingrid Gustafsson, Försäkringskassan, Yvonne Widell
Bräcke diakoni, Centralhälsan, Ann-Britt Ekvall, Sveriges Kommuner och Landsting

6. Investering för friska arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro
Örnsköldsvik och Botkyrka kommun har valt att kraftigt öka sina investeringar för att minska sjukfrånvaron och
stödja en hälsofrämjande arbetsplats. En satsning som på tre års sikt beräknas vara såväl lönsam som
nödvändig. Sunt arbetsliv presenterar därtill sin kommande fyraåriga och partsgemensamma satsning för att
stödja kommuner och landsting i arbetet med friska arbetsplatser. Under seminariet presenteras inriktning och
upplägg på satsningen, vilket stöd som är möjligt att få och hur man ska gå tillväga för att få del av stödet.
Medverkande: Rickard Bracken, Sveriges Kommuner och Landsting, Nils Hörnström, Örnsköldsviks kommun,
Ann-Sofie Karlsson, Sunt arbetsliv
7. Med rätt stöd går det att få tillbaka personer i arbete vid psykisk sjukdom eller långvarig smärta
Psykisk ohälsa och långvarig diffus smärta står för större delen av sjukfrånvaron och sjukfallen tenderar att bli
långa. Vad är orsaken? Vad gör hälso- och sjukvården och vad bör arbetsgivare göra för att underlätta återgång i
arbete? Erfarenheter från Stressmedicin i Göteborg och Smärtcentrum i Region Skåne.
Medverkande: Kristina Glise, Institutet för stressmedicin, Västragötalandsregionen, Marcello Rivano,
Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukhus.
8. Förutsättningarna för en låg och stabil sjukfrånvaro
Vi presenterar fakta och analyser om sjukfrånvarons utveckling över tid och i olika branscher.



Sjukfrånvaro i kommuner och landsting – vad är problemet?
Sjukfrånvarons utveckling i ett längre perspektiv och på olika delar av arbetsmarknaden.

Medverkande: Analytikerna, Örjan Lutz, Sveriges Kommuner och Landsting och Ulrik Lidwall, Försäkringskassan.
9. Samordningsuppdraget – vad var det som hände? Hur ser vägen ut framöver?
Försäkringskassan samtalar med arbetsgivar- och hälso- och sjukvårdsrepresentanter om Försäkringskassans
samordningsuppdrag och rollerna i sjukskrivningsprocessen. Hur skapar vi tillsammans en sjukskrivningsprocess
som är begriplig och effektiv för individen? Vad har varit svårt och vilka möjligheter ser vi framöver?
Medverkande: Michael Boman, Försäkringskassan, Catharina Bäck, Svenskt Näringsliv, Katarina Larborn,
Region Halland
10. Det försäkringsmedicinska området i Norden
OBS! Detta pass pågår mellan 11.15-13.30, endast ett tillfälle. Lunch serveras i lokalen. Språk Engelska
Hur det ser ut i våra nordiska grannländer? Vilka utvecklingstrender och huvudsakliga problem ser de i
tillämpningen? Hur ser de på utvecklingen framöver och vilka förändringar ser de behov av i sina organisationer.
Finns det områden där nordisk samverkan skulle vara fördelaktigt? I seminariet får vi presentationer av de
försäkringsmedicinska organisationerna från de nordiska länderna
Medverkande: Grete Damberg, NAV Norge, Ilona Autti-Ramo, KELA (Folkpensionsanstalten) Finland,
representanter från Tryginga stofnun, Island samt Social sikring, Danmark.

Välkommen till en högintressant dag!
Om Nationellt försäkringsmedicinskt forum, NFF
NFF är ett forum som har funnits sedan år 2002. Forumet består idag av Försäkringskassan, Sveriges
Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, SBU och
Arbetsförmedlingen.
Syftet är främst att verka för en ökad kunskapsbyggnad inom det försäkringsmedicinska området och för
att stimulera aktörer till aktiv samverkan.
Definition av försäkringsmedicin
Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum antog 2017 följande definition av försäkringsmedicin:
Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning,
bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande
insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.
Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet
mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.

