VÄLKOMMEN TILL

10 år med ”sjukskrivningsmiljarden”
- Men sjukskrivningarna ökar, så vad behöver vi göra framöver?
Den 24 september bjuder Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) in beslutsfattare och
nyckelpersoner inom området sjukskrivning och rehabilitering för att presentera och diskutera
aktuell forskning/kunskap, resultatet av hittills genomförda satsningar inom området och vad vi
gemensamt behöver göra framöver.
Du är en av de beslutsfattare/nyckelpersoner som vi gärna ser delta i konferensen och som kan bidra
till värdefulla diskussioner. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll medverkar liksom
namnkunniga forskare inom området och företrädare från SKL, Socialstyrelsen, SBU,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Sveriges läkarförbund.

Datum

24 september 2015 kl. 09:30 – 16:45 (Registrering och kaffe från 08.30)

Plats

Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm

Målgrupp

Beslutsfattare och nyckelpersoner inom området sjukskrivning och rehabilitering

Kostnad

Anmälan senast 14 augusti 1500 kr. Anmälan from 15 augusti 1800 kr (Priser exkl.
moms)

Anmälan

Anmälan kan göras direkt via denna länk eller via www.skl.se/kalender Anmälan är
bindande men kan överlåtas till annan person.
Val av parallellseminarium kan göras fr o m den 15 augusti då detaljprogrammet
kommer att presenteras. Seminarievalslänk skickas till dig som är anmäld.

Information

För frågor kring anmälan:
Konstella, konferens@konstella.se, tfn 08-452 72 86
För frågor om innehållet;
Cecilia Alfvén, cecilia.alfven@skl.se, tfn 08-452 76 27
Göran Modin, goran.modin@forsakringskassan.se, tfn 072-570 04 53
Anna Ericsson, anna.ericsson@socialstyrelsen.se, tfn 075-247 40 52
Susann Asplund Johansson, susann.asplundjohansson@slf.se, tfn 08-790 3457

Moderator: Katarina Hultling
PRELIMINÄRT PROGRAM
09.30

Konferensens öppnande
10 år med sjukskrivningsmiljarderna – Vad har effekterna blivit?
Psykisk ohälsa – Medikaliserar vi ”sådant som hör livet till”?
Hur samverkar vi för återgång i arbete?
Lunch och posterutställning
Parallella seminarier
A. Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet – Hur utvecklar vi det?
B.

Sjukskrivning – När hjälper det och när stjälper det?

C.

Jämställda och jämlika sjukskrivningar – Hur når vi dit?

D.

Koordinering och samverkan kring sjukskrivning och rehabilitering
– Vad är framgångsrikt?

E.

Framtidens intyg och medicinska underlag
– hur ser behovet och utvecklingen ut?

15.30

Socialförsäkringsministern har ordet – Annika Strandhäll

16.00

Paneldiskussion med socialförsäkringsministern och företrädare från Sveriges
läkarförbund, Socialstyrelsen, SKL, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

16.45-19.00

Mingel med tilltugg

Några som medverkar under konferensen är:
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister
Kristina Alexandersson, professor i socialförsäkring, Karolinska Institutet
Kerstin Ekberg, professor i arbetslivsinriktad rehabilitering, Linköpings universitet
Åsa Kadowaki, psykiatriker, ledamot av Läkare med gränser
Gert Lindenger, försäkringsmedicinsk rådgivare samt ordförande för EUMASS

Deltagarantalet är begränsat så principen först till kvarn kommer att gälla.

Välkommen till en högintressant dag
önskar NFF
Om NFF
Nationellt försäkringsmedicinskt forum (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 har främst varit att verka för en ökad kunskapsbyggnad inom det försäkringsmedicinska
området och för att stimulera aktörer till aktiv samverkan.

