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, mingel efter
konferensdagens slut 16.45–19.00 för den som önskar)

Plats

Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm

Målgrupp

Beslutsfattare och nyckelpersoner inom området sjukskrivning och rehabilitering

Kostnad

1800 kr (Priser exkl. moms) Sista anmälningsdag är 17 september

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 seminarium görs vid anmälan till konferensen.

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
Monica Sjögerud, monica.sjogerud@forsakringskassan.se, tfn 010-116 30 16
Anna Ericsson, anna.ericsson@socialstyrelsen.se, tfn 075-247 40 52
Susann Asplund Johansson, susann.asplundjohansson@slf.se, tfn 08-790 3457

PRELIMINÄRT PROGRAM
09.30

Välkommen
Katarina Hultling, Moderator
Inledning
Presentation av Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum (NFF) och konferensens syfte.
Cecilia Alfvén, Sveriges Kommuner och Landsting och Ove Andersson, Sveriges
läkarförbund
Intentionerna och resultatet från Sjukskrivningsmiljarden och
Rehabiliteringsgarantin - hur ser utvecklingen ut i landstingen?
Anna Östbom, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting
I vilken utsträckning har sjukskrivning hunnit bli en självklar del i vård och
behandling? Hur har kvalitetsarbetet utvecklats sedan 2006?
Kristina Alexanderson, professor, Karolinska Institutet
Sjukfrånvarons förändring – orsaker och samband, vad ligger bakom den senaste
tidens uppgång av sjuktalen?
Katarina Sinerius, tf försäkringsdirektör och Anton Färnström, analytiker,
Försäkringskassan
Psykisk ohälsa – medikaliserar vi sådant som hör livet till?
Åsa Kadowaki, psykiater, Läkare med gränser, Jörgen Herlofson, psykiater, leg
psykoterapeut
Hur kan vi utveckla tidig samverkan för återgång i arbete? Underlättar tidiga
insatser återgång i arbete?
Samverkan med arbetsplatsen - är det nyckeln till framgång för återgång i arbete?
Kerstin Ekberg, professor, Linköpings universitet
Rehabkoordinator – spindeln i nätet för samordningen inom hälso- och
sjukvården och för samverkan med andra aktörer?
Annie Hansen Falkdal, med.dr, SKL och Sonya Hörnqvist Bylund, med.dr,
Västerbottens läns landsting

12.45-13.45

Lunch
Parallella seminarier
Läs mer om dessa på nästa sida.

15.00-15.30

Kaffe och posterutställning

15.30

Regeringens förslag på åtgärder för ökad hälsa
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister

16.00

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

16.45

Konferensen avslutas

16.45-19.00

Mingel med tilltugg

VALBARA SEMINARIER
A Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet – hur utvecklar vi det?
Moderator: Britt Arrelöv, Stockholms läns landsting
Vilken forskning har hittills bedrivits och hur stimuleras fortsatt forskning och kunskapsutveckling? Hur kan vi
skapa en mer systematisk uppföljning av vilka olika insatser som kan ge en ökad återgång i arbete? Vad kan
Cochrane betyda för kunskapsutvecklingen framöver? "Rehsam-satsningen" - vad innebär den? – exempel
på pågående arbete. Projektet ”Stöd för rätt sjukskrivning” – hur långt har man kommit?
Bl a medverkar Kristina Alexanderson, professor, Clary Wiholm, med.dr, Försäkringskassan, Birgitta Grahn,
docent, Region Kronoberg.
B Sjukskrivning – när hjälper det och när stjälper det?
Moderator: Gert Lindenger, Försäkringskassan
Hur mycket vet vi om sjukskrivningens effekter och bi-effekter för individen? Vilka insatser har hittills visat sig
mest verkningsfulla för att kunna kvarstå eller återgå i arbete vid sjukdom? Vilka insatser och faktorer riskerar
att förstärka individen i sin sjukroll och i onödan förlänga en sjukskrivning?
Ta även del av ett försök med mer flexibla möjligheter i sjukskrivningen som visat på goda resultat för
cancerpatienter.
Lyssna till bland annat Åsa Kadowaki, psykiater, Lars Englund allmänläkare, med dr och Zarah Nettervik,
Försäkringskassan, Lena-Karin Erlandsson, docent
C Jämställda och jämlika sjukskrivningar – hur når vi dit?
Moderator: Ulrika Eklund, på uppdrag av SKL.
Finns det omotiverade skillnader mellan hur kvinnor och män bedöms och behandlas i
sjukskrivningsprocessen? På vilket sätt kan ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv bidra till att
kvalitetssäkra sjukskrivningsprocessen för alla? Kan det bidra till att lyfta fokus på medikalisering, på våld i
nära relation som tidigare varit en osynlig faktor i processen? Lyssna på några konkreta exempel från
verksamheter som genom att ”tänka tvärtom” upptäcker nya perspektiv på arbetet med sjukskrivningar.
Bl a medverkar Kerstin Jigmo, allmänläkare, Region Skåne och Sonya Hörnqvist Bylund,
verksamhetsutvecklare, med dr, Västerbottens läns landsting.
D Koordinering och samverkan kring sjukskrivning och rehabilitering – vad är framgångsrikt?
Moderator: Anna Östbom, SKL
Vad krävs för att åstadkomma en effektivare sjukskrivning och rehabilitering för individen? Några pusselbitar
handlar om att etablera en strukturerad samverkan och få igång parallella processer. Samarbete med
arbetsgivare har lyfts fram som en av nyckelfaktorerna. Men hur gör man? Ta del av framgångsrika modeller
för att lyckas med samverkan och att få igång tidiga insatser, där behov finns. Hur kan en funktion för
rehabkoordinering fungera som spindel i nätet? Vad innebär det förstärkta samarbetet mellan
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för möjligheter? Hur får vi ihop helheten?
Bland annat medverkar Region Jönköping och Landstinget i Kalmar län, Landstinget Sörmland,
Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
E Framtidens intyg och medicinska underlag – hur ser behovet och utvecklingen ut?
Moderator: Ove Andersson, Sveriges Läkarförbund
Intygen är en viktig del i bl.a. Försäkringskassans beslutsunderlag, men även hos Arbetsförmedlingen,
försäkringsbolag, kommuner osv. Intygen behöver vara av hög kvalitet, rättssäkra och patientsäkra. För
vårdens del som ska utfärda medicinska underlag, är det viktigt att den tekniska utvecklingen matchar den
utveckling som pågår i hälso- och sjukvården dvs. hur vi bygger ett journal och dokumentationssystem.
Hur samverkar vi för att skapa enklare och effektiva lösningar? Hur kan vi möta ett differentierat
informationsbehov?
Lyssna till de aktörer som arbetar med utvecklingen av intyg, kunskapsstöd och elektronisk överföring:
Försäkringskassan, Inera AB, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen,
Sveriges läkarförbund, Skandia

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.

