VÄLKOMMEN TILL

Träff för kontaktpersoner inom sjukskrivning
och rehabilitering
Sveriges Kommuner och Landsting och Försäkringskassan bjuder in kontaktpersonerna
från landstingen/regionerna och från Försäkringskassan. Dagen syftar till att ge
information om överenskommelsen om en kvalitetssäker sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess och Försäkringsmedicinska utredningar, samt att ge utrymme för att
diskutera andra aktuella och gemensamma frågor.
Datum

7 december 2016, kl. 10.00 – 16.00, Kaffe serveras från kl 9.30

Plats

Saturnus Konferens, Lokal ”Bellman” Hornsgatan 15, Stockholm

Målgrupp

En representant från varje landsting/region. VGR-regionen, Region Skåne och
Stockholms läns landsting har möjlighet att ta med två representanter.
Kontaktpersoner från Försäkringskassan: motsvarande kontaktperson/funktion på FKsidan med ansvar för landstingskontakterna (samma princip om antal per
landsting/region).

Syfte

Information om och diskussion kring nya överenskommelser, rehabiliterings- och
sjukförsäkringsfrågor

Anmälan

Anmäl dig på länken här. Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 15 november
2016

Information

Frågor om konferensen innehåll lämnas av Cecilia Alfvén, tfn 08-452 76 27, e-post:
cecilia.alfven@skl.se och praktisk information av Ulrika Leandersson, tfn 08-452 75 94,
e-post: ulrika.leandersson@skl.se.
Frågor som berör Försäkringskassans medverkan: Sofie Östling,
sofie.ostling@forsakringskassan, tfn 010-116 18 02.

Dagen kommer bland annat innehålla följande:
Välkomna!
Helén Lundkvist Nymansson, SKL och Annika Krook, Försäkringskassan
Information om nya överenskommelsen 2017-18 och andra aktuella frågor
Anna Östbom och Cecilia Alfvén, SKL
Regeringens syn på det fortsatta arbetet med sjukskrivnings- och
rehabiliteringsfrågorna.
Therese Svanström Andersson, statssekreterare, Socialdepartementet
Försäkringsmedicinska utredningar - aktuellt och inför framtiden
Socialdepartementet, SKL och Försäkringskassan
Aktuellt vid Försäkringskassan
Bl a utifrån regeringens åtgärdsprogram, inom sjukförsäkrings- och
funktionsnedsättningsområdet, samt intygsfrågor
Koordineringsfunktionen inom hälso- och sjukvården, stöd och utvecklingsarbete
Ann-Britt Ekvall, uppdrag SKL
Diskussioner om aktuella frågor och samverkan mellan hälso- och sjukvården
och Försäkringskassan
Exempel från landsting på arbetssätt inom hälso- och sjukvården för ett mer effektivt
arbete.
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