VÄLKOMMEN TILL

Framtidens läkarintyg
Sveriges Kommuner och Landsting, Inera AB och Patientförsäkringen LÖF bjuder
gemensamt in till en nationell konferens om framtidens läkarintyg och medicinska
utlåtanden.
Hälso- och sjukvården har de senaste åren genomfört genomgripande förbättringar och
effektiviseringar av intygsprocessen med stöd från staten via sjukskrivningsmiljarden. Elektronisk
kommunikation av intyg mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan har införts i hela
landet. Idag skickas de flesta läkarintyg vid sjukdom elektroniskt, direkt från läkaren till
Försäkringskassan. Det har lett till betydande vinster för alla inblandade, bland annat genom en
snabbare och säkrare överföring av information och en ökad kvalitet på intygen. Förbättringarna
har varit möjliga att genomföra då hälso- och sjukvården och Försäkringskassan tillsammans
identifierat viktiga områden för förbättringar och samarbetat kring lösningarna.
Under konferensen kommer vi att belysa och diskutera problematik och möjligheter med
utgångspunkt i tre frågeställningar:




Hur kan den nya tekniken och kommunikationslösningarna skapa nya förutsättningar för ökat stöd
och effektivisering i den dagliga verksamheten?
Vilka behov har myndigheter och organisationer av medicinsk information via läkarintyg och
medicinska utlåtanden?
Vilken kunskap om organisationens specifika behov behöver läkaren ha tillgång till vid
intygsifyllandet, och på vilket sätt kan kunskapen tillgängliggöras?

Målet med dagen är att deltagarna ska få ta del av resultat från nyligen genomförda förbättringar och
effektiviseringar, se de möjligheter de står inför och kunna etablera bra samverkan med andra organisationer.
Datum

Fredagen den 17 oktober 2014, kl. 09.30 – 16.30

Plats

Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm, lokal Bellman

Målgrupp

Beslutsfattare, chefer, ansvariga tjänstemän och verksamhetsutvecklare med ansvar för:
- verksamheter som har behov av medicinska underlag från hälso- och sjukvården
- verksamheter som levererar medicinska underlag till andra organisationer
- utbildningar som berör medicinska underlag, exempelvis försäkringsmedicin

Kostnad

500 kronor exkl. moms vid anmälan före den 25 augusti 2014
800 kronor exkl. moms vid anmälan efter den 25 augusti 2014.
Anmäl dig på denna länk och anmälan ska vara oss tillhanda senast 5 oktober 2014.

Anmälan

PRELIMINÄRT PROGRAM
Moderator: Anna Östbom

09.30

Inledning
Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting
Är det rimligt med 200 olika varianter av läkarintyg i ett modernt välfärdssystem?
Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen
Erfarenheter, synpunkter och idéer för fortsatta utvecklingsarbetet från:
Helene Hedebris, Migrationsverket, Staffan Moberg, Svensk Försäkring och
Pelle Gustafson, Patientförsäkringen LÖF
Intygsskrivandet i hälso- och sjukvården – till vem, varför och hur?
Ulf Hallgårde, Region Skåne och Siwert Gårdestig, Inera AB
Bättre kvalitet och smidigare hantering med elektroniska intyg
Peter Lindgren och Rikard Lövström, Inera AB
Det moderna informationssamhällets intåg i välfärdssystemen
Ingemar Petersson, Lunds Universitet och Göran Petersson, Linnéuniversitetet

12.30 13.30

LUNCH

13.30

Försäkringskassans intygsresa
Göran Modin och Tommy Sundholm, Försäkringskassan
Hur ser läkaren och läkarens chef på intygsskrivande och hur är det med kvaliteten
på intyg och medicinska utlåtanden?
Kristina Alexanderson, Karolinska Institutet och Britt Arrelöv, Stockholms läns landsting
Behovet av ömsesidiga IT-förberedelser
Peter Lindgren, Inera AB
Vad måste hända nu? I vilka former bör vi gå vidare?
Panel- och gruppdiskussion om lämpliga åtgärder från aktuella förutsättningar

16.15 – 16.30

Summering
Johan Assarsson, Inera AB

Information

Frågor om konferensens innehåll lämnas av:
Cecilia Unge, Sveriges Kommuner och Landsting, tfn 08-452 76 27, e-post: cecilia.unge@skl.se
Siwert Gårdestig, Inera AB, tfn 070- 323 11 31, e-post: siwert.gardestig@inera.se
Pelle Gustafson, Patientförsäkringen LÖF, e-post: pelle.gustafson@patientforsakring.se
Övrig praktisk information lämnas av:
Kerstin Hedén, Sveriges Kommuner och Landsting, tfn 08-452 77 88, kerstin.heden@skl.se

Bakgrund
Idag utfärdar hälso- och sjukvården cirka 200 olika typer av intyg för en stor mängd mottagare. Informationen
behövs för utfall av försäkringar, rätt till olika typer av ersättningar, förmåner och insatser och för bedömning
av individens kapacitet att utföra uppgifter. Behovet av komplex information och medicinskt underlag skiftar
från organisation till organisation. Men intygsskrivandet måste bli enklare för läkaren och bättre för
mottagaren. Ett sätt att nå dit är att olika mottagare av intyg börjar samverka och ser att det finns
gemensamma önskemål som kan och borde uttryckas på samma sätt. Behov och lösningar behöver
diskuteras tvärs över organisatoriska och administrativa gränser.

