FörsäkringsMedicinska
Sällskapet
Verksamhetsberättelse för år 2001 samt planerade aktiviteter för 2002
Temamöten
Nordiskt möte
Den första nordiska workshopen i försäkringsmedicin, i samarbete med försäkringsmedicinska
intressegrupper från övriga nordiska länderna, ägde rum den 13-15 september 2001 på Sandhamns
Konferenshotell. Sammanlagt cirka 70 deltagare från alla fem nordiska länderna deltog. Enligt
kurskritiken efter workshopen framkom att nyttan av kursen (i framtida arbetet) hamnade på
genomsnittligt 4,3 på en 5-gradig skala. Flertalet röstade för framtida nordiska workshops i
försäkringsmedicin, förslagsvis vartannat år, växelvis mellan länderna. Proceedings är på väg att
färdigställas för Journal of Rehabilitation Medicine efter förfrågan från dess redaktion.
Huvudteman vid mötet var: Ryggsjukdom--nedsatt arbetsförmåga, försäkringsmedicinska aspekter
vid diabetes mellitus, samt nordiska ”success-stories”.
Nationella konferenser
Den 15 februari hölls ett nationellt möte i Stockholm på AFA (f.d. AMF).
Prof David Cassidy, Edmonton, Canada, talade kring temat ”Population-based studies into neck
pain and whiplash in Saskatchewan”
Mötet anordnades i samarbete med Föreningen för försäkringsläkare vid försäkringskassorna, samt
Försäkringsläkarföreningen. 65 deltagare från tre nordiska länder deltog.
Den 12-13 november anordnades en konferens om ”Luftvägssjukdomar (astma/KOL) och
försäkringsmedicinska aspekter” i Stockholm, i samverkan med Astma-allergiföreningen, Svensk
Lungmedicinsk Förening och försäkringsläkarföreningen vid Försäkringskassorna. Jan Rydh,
regeringens speciella sjukfrånvaroutredare, deltog och inledde mötet, som samlade ett sextiotal
deltagare från hela landet. En målsättning med denna typ av konferenser är att samla företrädare för
den medicinska specialiteten, vederbörande patientorganisation samt försäkringsmedicinska praktiker
och teoretiker i sikte att nå samförståndslösningar på kliniskt försäkringsmedicinska problem.
Den 15-16 november kunde cirka 35 deltagare utveckla sina professionella kunskaper med en touch av
försäkringsmedicin vid SOTS´ höstmöte (SOTS=svenska ortopedtraumatiska sällskapet). Samverkan
ägde rum med försäkringsläkarföreningen.
Regionala/lokala konferenser
Syften med dessa konferenser är att samla personer, som arbetar i vård och i medicinsk och
arbetslivsrelaterad rehabilitering, för informativa möten i försäkringsmedicinska ämnen. En
målsättning är att lokala experter, kända på orten/i regionen, är huvudaktörer. Detta förhållande
främjar samarbete på lokalplanet. Önskemål om fortsättning av dessa konferenser har ofta framförts,
avseende både repetition av värdefulla temata och inom nya ämnesområden inom
försäkringsmedicinen. Särskilt har uppskattats, att inte bara behandlande läkare deltar, utan att
forskare, samt ”praktiker” runt patienten med olika yrkesbakgrund deltar. Vi hoppas att detta skall leda
till, att alla, oavsett organisatorisk tillhörighet, och yrkesinriktning inom vård och rehabilitering, får
ökad kunskap i försäkringsmedicin.
Våra ambitioner är, att genomföra konferenser fortlöpande, och över hela landet.
Flera lokala konferenser har varit planerade på olika håll i landet, men tidsbristen på olika håll i vården
går i stor utsträckning ut över att nödvändiga utbildningskonferenser av dessa slag skjuts på framtiden.
Den 15 november 2001 diskuterade i Eskilstuna ett sextiotal audiologer/öronläkare och audionomer
från hela Mälardalen på temat ”Tinnitus—klinik, behandling och försäkringsmedicinska

1

ställningstaganden”. Projektet initierades av FMS, i samverkan med ÖNH-kliniken, Mälarsjukhuset i
Eskilstuna och Huddinge Universitetssjukhus. Även här enades deltagarna om ett gemensamt synsätt
och en utredningsstrategi, ungefär som vid astma/KOL-mötet ovan.
Den 17 januari 2002 samlade temat ”Långvarig smärta—behandling och försäkringsmedicinska
aspekter” cirka 70 deltagare i Eskilstuna, i samverkan mellan FMS och primärvården i Norra
Sörmland. Av dessa var 50 läkare, och resterande personer representerade FK, AF, Socialtjänsten, och
annan primärvårdspersonal.
Den 13 februari 2002 deltog FMS som medarrangör i utbildningseftermiddag för husläkare i norra
Stockholmsområdet. Temat var ”Försäkringsmedicin i primärvården”, och cirka 90 läkare deltog.
Initiativet var FMS`, och ägde rum i samverkan med Universitetssjukhuset i Huddinge, och Nordöstra
sjukvårdsområdet i Stockholm.
Övriga verksamheter
Nyhetsbrev
Under året har två nyhetsbrev skickats ut till medlemmarna.
Föreläsningar under termin 11
I Stockholm har vi fått tillträde till kursen i socialmedicin som ger utrymme för föreläsningar om bl.a.
Patientförsäkringen och Läkemedelsförsäkringen, två områden som var helt försummade enligt vår
AT-läkarenkät (Läkartidningen 2001). Föredöme för andra lärosäten?
Ordföranden är sedan något år tillbaka huvudföreläsare i försäkringsmedicin på läkarutbildningen
termin 11 både vid Uppsala Universitet och vid Karolinska Institutet. På studenternas begäran har
utbildningsvolymen sedan hösten 2001 fördubblats till fyra (!) föreläsningstimmar.
Lärobok i försäkringsmedicin
Läroboken har färdigställts under året, och kommer ut i tryck våren 2002 på Studentlitteratur. Den är
ämnad som kurslitteratur under läkarstudierna, samt under vidareutbildning för kliniskt verksamma
läkare i första hand, men skall kunna vara till hjälp även för befattningshavare inom olika
försäkringsgivares verksamhet.
Fördelning av stipendier/anslag för år 2001 till :
- Årets bästa försäkringsmedicinska publikation
- Årets bästa försäkringsmedicinska utbildning
- Försäkringsmedicinska forskningsprojekt
Stipendierna har annonserats i Läkartidningen och genom direktutskick till utbildningsansvariga vid
alla universitet/högskolor. Bara fem ansökningar hade inkommit vid ansökningstidens utgång.
Utdelning beräknas äga rum i samband med årsmötet den 21 mars 2002.
Remissyttrande till Socialdepartementet över förslaget till ny arbetsskadelagstiftning lämnades i
augusti.
Fortlöpande kontakter med myndigheter och organisationer:
De frågor som har diskuterats under året är:
Socialdepartementet:
Utbildningsstrategi i försäkringsmedicin för läkare
Svenska Läkaresällskapet: Framtida associering med Läkarsällskapet
Sveriges Läkarförbund:
Utbildningsfrågor och sjukskrivningsrätten för läkare
Socialstyrelsen
Utbildning i försäkringsmedicin
Under året har styrelsen haft sju protokollförda sammanträden.
Styrelsen har under året bestått av:
Britt Arrelöv, Kristian Borg, Jan Ekholm, Bo Mikaelsson (ordf.), Pelle Netz, Christer Olofsson, Sari
Ponzer
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Planerade aktiviteter under år 2002
Temamöten
Nationella möten
I samband med årsmötet den 21 mars 2002 inbjuder FMS och Försäkringsläkarföreningen
sina medlemmar att tillsammans med en namnkunnig panel diskutera ”Etik i
försäkringsmedicinen”, ett ämne som får allt större aktualitet. Vi förväntar oss stor anslutning.
Regionala/lokala möten
Regionala konferenser i samverkan mellan sjukvårdshuvudman, olika läkarföreningar,
Försäkringskassan och övriga myndigheter verksamma inom rehabilitering har hög prioritet,
och skall arrangeras med hjälp av lokala förmågor, men ”superspecialister” kan inbjudas.
10 konferenser planeras under året varav några är långt framskridna i planeringen.
Samarbete med lokala medlemmar med att arrangera möten har många fördelar och förbättrar
samarbetet kring patienten.
”Arbetsförmåga och långvarig smärta” i Boden/Luleå. Samarbete mellan landstinget och
Försäkringskassan i länet. Målgrupper är läkare och handläggare inom rehabilitering och sjuk/arbetsskadeförsäkring, med modell efter mötet i Eskilstuna den 27 september 2002.
Primärvårdens läkare inom Stockholms södra sjukvårdsområde har inbjudits till ett
utbildningsmöte den 11 april 2002 på temat "Långvarig smärta--klinik, rehabilitering och
försäkringsmedicnska aspekter", i samverkan med MSD Läkemedel och Stockholms läns
läkarförening(inviterade i dagsläget, förväntas svara ja).
Andra platser i Sverige, planerade för dylika utbildningsmöten i försäkringsmedicin är:
a) Blekinge, b) Falun, c) Kalmar, d) Sörmlands län/Eskilstuna resp. Katrineholm med
arbetsrubriken ”Arbetsförmåga och långvarig smärta, försäkringsmedicinska aspekter”.
Samverkan och upplägg enl. ovan planeras.

Övrig verksamhet
Möte med ledande företrädare inom vård och läkarprofession
Den 20 februari 2002 inbjöds statsrådet Ingela Thalén, Socialdepartementet, GD och ÖD,
Socialstyrelsen, GD, Folkhälsoinstitutet, ordf. i Landstingsförbundet, ordf. för Svenska
Läkaresällskapet, Läkarförbundet, samt ordförandena för de stora läkarföreningarna/SLSsektionerna för en diskussion om ”Läkarkårens roll i sjukfrånvaron—idag och i morgon”.
Mötet var välbesökt från alla inbjudnas organisationer, utom Socialdepartementet, och stor
enighet om nödvändigheten av formaliserad, obligatorisk utbildning med behörighetssteg
fanns i gruppen.
Nyhetsbrev minst två gånger årligen.
Fristående kurser under grundutbildningen
Fortsatt arbete för vidareutbildning i försäkringsmedicin för läkare i kliniskt arbete
Äskande av medel från Socialdepartementet inlämnas.
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