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Annan samarbetspart: Hälsoval

SKR, Socialstyrelsen
Kunskapstyrningen hälso-och sjukvård
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Nätverk för försäkringsmedicinskt sakkunniga läkare
Nätverk – samverkan i rehab- och sjukskrivningsprocessen

Länets
sjukhuskyrkor

Hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska
arbete - Klinisk försäkringsmedicin

Ställa diagnos, ge medicinsk
behandling och rehabilitering.
Målet för den medicinska
behandlingen och
rehabiliteringen är att
patienten ska uppnå bästa
möjliga funktionsförmåga och
fysiskt och psykiskt
välbefinnande, det vill säga god
livskvalité.

Värdera hur en sjukdom eller skada
påverkar funktions- och aktivitetsförmåga
relaterat till arbete samt behov av
insatser och tid för arbetsåtergång.
Värdera nytta och risk med
sjukskrivningen och de medicinska
konsekvenserna.
Koordineringsinsatser: ge stöd till
patienten så att arbetsförmåga kan
återfås eller behållas.

Kommunicera bedömning och
information om planerade
åtgärder i hälso- och sjukvården
till patient och efter samtycke,
till övriga berörda aktörer.
Eventuellt en rekommendation
om frånvaro från arbetet av
medicinska skäl med
prognostisk bedömning.

Vilka är vi? och Vad gör vi då?
• Enheten har funnits i nuvarande form sedan jan 2020 men är bl.a
resultatet av utvecklingen utifrån den långvariga statliga
överenskommelsen för att få till en Kvalitetssäker och effektiv
rehabiliterings-och sjukskrivningsprocess (även kallad
sjukskrivningsmiljarden)

• Har passerat många entusiaster i regionen genom åren från ca 2004
då vi var piloter med att föra in rehabkoordinatorer i regionen

Funktioner på Enheten för Försäkringsmedicin
• Chef – 100 %
• Utvecklingsledare – Extern samverkan- 100 %
• Utvecklingsledare – Internt stöd och intern samverkan -100 %
• Samordnare försäkringsmedicinska utredningar + administrativt stöd
på enheten – 100 %
• Sakkunnig läkare x 2 – totalt 30 %
• Sakkunnig rehabkoordinator – 50 %

● Stödfunktion för hälso- och sjukvårdens medarbetare
● Enheten är bärare av försäkringsmedicinsk kunskap,
omvärldsbevakning
● Tar en aktiv roll det lokala samt sjukvårdsregionala
programområdet för kunskapsområdet ”rehabilitering,
habilitering och försäkringsmedicin” inom den nationella
kunskapsstyrningen
● Verkar för en ökad förståelse hos samverkande parter avseende
Hälso- och sjukvårdens uppdrag inom det försäkringsmedicinska
området och arbetar för en utvecklad samverkan med bl a
myndigheter och arbetsgivare så att rätt individinsatser sätts in vid
rätt tidpunkt av rätt utförare och att de samordnas effektivt.

● Kompetenshöjande insatser, utbildningsansvariga inom området
● Stöd till och utveckling av funktionerna rehabkoordinator och
sakkunnig läkare i försäkringsmedicin
● Enheten stödjer och driver fortsatt implementering av digitala
verktyg vid försäkringsmedicinska bedömningar och
intygsutfärdande samt elektronisk informationsöverföring mellan
Hälso- och sjukvården och samverkansparter.
● Försäkringsmedicinska utredningar AFU
Ansvarar för samordning och uppföljning av de försäkringsmedicinska
utredningar som Försäkringskassan beställer inom sin
försäkringshandläggning. Utredningarna utförs av externa
leverantörer.

Intyg, intyg, intyg
• Läkartid för intyg? – Prioriteras utifrån vårdbehov
• Läkaren utfärdar intyg/läkarutlåtande? Kanske – först
försäkringsmedicinsk bedömning sen ev. intyg
”I grund och botten handlar sjukfrånvaro och sjukskrivning om ett
övervägande mellan nytta och risker, som måste beaktas tillsammans med
patienten. Huvudfokus för vården är nytta utifrån hälsa och välbefinnande,
medan det för patienten (eller myndigheten) även kan finnas andra
önskvärda sidoeffekter.”
Från: https://forsakringsmedicin.skl.se/ - 2019-04-08

Vad betyder intern samordning?
Samordning av olika insatser inom Hälso- och sjukvården som kan
ha betydelse för en sjukskriven patients möjlighet att återgå eller
inträda i arbetslivet
Främja samsyn kring patienten och arbeta mot samma mål och
enligt samma plan avseende arbetsförmåga och arbetsåtergång

Vad avses med extern samverkan,
exempel
Informera arbetsgivaren om när det kan vara lämpligt att ta kontakt med
patienten
Kommunikation med aktuella aktörer för att främja rehabiliteringen , att rätt
insatser sker vid lämplig tidpunkt för individen – Gemensam rehabplanering
Kontakt med arbetsgivare /socialtjänst eller Arbetsförmedling när det behövs
för att vårdens insatser och planer för individen ska kunna utföras så effektivt
som möjligt.
Ingår inte att informera arbetsgivaren om anpassningsskyldigheter etc

Samverkan Region Sörmland – två spår
TRIS - Regionen, Arbetsförmedlingen och kommunerna i
länet

3 x lokala överenskommelser för TRIS

Strategisk försäkringsmedicinsk samverkansgrupp - Regionen,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Viljeinriktning/ överenskommelse

Utbildningsinsatser

Projekt ”Långa sjukfall”

Rutin för avvikelsehantering

Gemensam utbildning –
”samverkan i rehab- och
sjukskrivningsprocessen”

Riktlinje för kommunikation

Mager form av
kontaktmannaskap

Nyfiken på mer information,
kontaktuppgifter?
För samverkande parter:
Fördjupat material för
● Försäkringsmedicin - Samverkanswebben medarbetare inom regionen:
(regionsormland.se)
● Försäkringsmedicin Insidan (dll.se)

