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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.

Definition: Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum, NFF 2017 
(Nätverk med SKL, Försäkringskassa, SBU, Socialstyrelsen, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbund)



Samverkansgrupp
LiV, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
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Försäkringsmedicinska kommittén
• Uppdraget utgår från hälso- och sjukvårdschefen
• Landstingsintern grupp för att samordna landstingets arbete med 

försäkringsmedicin. Försäkringskassa och Arbetsförmedling adjungeras
• Säkerställa så att landstinget lever upp till en effektiv och kvalitetssäker 

sjukskrivningsprocess utifrån krav i överenskommelser  
• Beslut om prioriteringar av det riktade statsbidraget som rör 

sjukskrivningsprocessen hanteras av hälso- och sjukvårdschefen (HCL)
• Nytt tidsbegränsat uppdrag inom försäkringsmedicin med en 

utvecklingsledare och fyra medicinskt sakkunniga läkare. Uppdraget är att 
under resten av året leda FMK, se till så att kraven i överenskommelsen 
nås, ta fram förslag till framtida organisering mm

• Mötesfrekvens jämna veckor fredagar kl. 8.15-12



Plan för uppdrag -klargöra organisering och arbetssätt 
för det försäkringsmedicinska specialistkunnandet

• Intervjuer
- FMK-medlemmar
- AKO-funktion
- Hälsovalsrådet
- Vårdval
- Försäkringskassan
- Arbetsförmedlingen
- IT

• Försäkringsmedicin med i Regionens lednings- och styrningsdokument
• Ta del av Nergårdhs utredning
• Ta del av tidigare utredningar i landstinget
• Ta del av SKLs rapport om Ledning och styrning
• Workshop med SKL (Britt Arrelöv, Gunilla Röjdalen) 19 oktober på FMKs möte, Eva Stjernström, 

Anna- Carin Edström och Eva Möllberg inbjudna.



Överenskommelser mellan staten och SKL 
sedan 2006
• Sjukskrivningsmiljarden 2006
• Rehabiliteringsgarantin 2008; 

– lätt eller medelsvår ångest, depression eller stressrelaterad 
ohälsa

– långvarig och diffus smärta
• Villkor i överenskommelsen om koordineringsfunktion 2014
• Nuvarande statsbidrag: Överenskommelse för en 

kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess 2017-2018



Överenskommelsen 2017-2018

1. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin
2. Funktion för koordinering
3. Insatser för lindrig och medelsvår psykisk 

ohälsa och långvarig smärta
4. Utökat elektroniskt informationsutbyte
5. Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning



Villkor 1- Kompetenssatsning i 
försäkringsmedicin

”Landstingen ska under 2017 vidareutveckla den 
försäkringsmedicinska kompetensen genom landstingens ordinarie 
system och ledningsstrukturer för kompetensutveckling. Senast vid 
utgången av 2018 ska det finnas en struktur för ett kontinuerligt 
kompetensstöd i form av fortbildning och handledning för läkare och 
andra professioner som är involverade i försäkringsmedicin, såsom 
fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer samt 
rehabiliteringskoordinatorer. Strukturen ska även innefatta 
verksamhetsstöd samt utveckling och implementering av nya 
utbildningar och insats”



Villkor 2- Rehabiliteringskoordinator
• Målgrupp: Personer som omfattas av sjukförsäkringen i åldern 16-67 år. 

• Målsättning: Underlätta återgång i arbete och förebygga och optimera sjukskrivning ur ett 
patientperspektiv. 

• Uppgiften är att, på respektive vårdenhet, vara samordnare av de åtgärder som bedöms värdefulla för 
utvecklingen av en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. 

• Individuellt anpassat stöd till patienter
• Samordna internt 
• Samverka externt

• Utför sitt uppdrag på vårdenheten där patienten är listad eller på specialistmottagning. 
• 15 tjänster, täcker alla vårdcentraler även de privata och infört på några specialistmottagningar (neurologi-

och rehabilitering, ortopedi, hörselvård.
• Successivt införande på övriga specialistmottagningar



Caisa Hedlund 
caisa.hedlund@liv.se
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