FörsäkringsMedicinska
Sällskapet
Verksamhetsberättelse för år 2002 - Genomförda projekt
Temamöten
Nordiska mötets eftermäle
Proceedings av fyra föredrag vid den nordiska workshopen i försäkringsmedicin förväntas
publiceras som supplement i Journal of Rehabilitation Medicine under år 2003.
Nationella möten
I samband med årsmötet 2002 avhölls en diskussion tillsammans med en namnkunnig panel i
ämnet ”Etik i försäkringsmedicinen”. Anslutningen vid mötet blev stor, och resulterade i ett
flertal expertsammankomster med förvaltningsjurist, försäkringsjurist och ordföranden för
Försäkringsläkarföreningen (vid de privata försäkringsbolagen). Till årsmötet 2003 har
tidigare utskickats styrelsens förslag till ”etiska riktlinjer”, vilka läggs fram för diskussion
och ev. beslut om antagande vid årsmötet.
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, särskilt i kunskapens kliniska tillämpning.
Våra ambitioner är som förut, 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 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 utbildningsdag för husläkare i norra
Stockholmsområdet. Temat var ”Försäkringsmedicin i primärvården”, och cirka 90 läkare
deltog. Initiativet togs av FMS, och ägde rum i samverkan med Universitetssjukhuset i
Huddinge, och Nordöstra sjukvårdsområdet i Stockholm.
Den 4 september 2002 ordnade FMS en utbildningskväll för läkare i Stockholms södra
verksamhetsområde i ”klinisk försäkringsmedicin i primärvården”. Cirka 60 läkare deltog.
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Den 17 september 2002 anordnade FMS en utbildningskväll för företagsläkare i Uppsala på
temat ”Smärta och depression. Hur sjukskriver vi?” Ett 60-tal läkare från hela Uppland och
norra Storstockholm deltog. Samarbete med Akademiska Sjukhuset/Uppsala Universitet.
Den 21 november 2002 anordnade FMS en utbildningsdag för företagsläkare och husläkare i
Västerås om ”Smärta och depression i primärvården. Behandlingsstrategier, sjukskrivning”.
Utbildningen gjordes i samverkan med smärtläkare och psykiater, knutna till bl.a. Västerås
lasarett, och Malmö Allmänna Sjukhus.

Övriga verksamheter
Nyhetsbrev
Under året har två nyhetsbrev skickats ut till medlemmarna.
Hemsida på nätet
En hemsida på nätet håller på att tas fram. Hemsidan hittar du på
www.forsakringsmedicinskasallskapet.se För att du som medlem ska få tillgång till lite
extra nyttigheter och aktualiteter så har vi belagt hemsidan med en ”loggin”. Du skriver
”medlem” i första kolumnen som kommer upp och sedan ”5ar2003” i nästa kolumn. Du
kommer att ha tillträde till hemsidan senast den 1 april. Om vi inte blir lurade förstås!
Denna hemsida skall i framtiden överta nyhetsbrevets funktion, och enkelt kunna ge möjlighet
till dialog mellan medlemmarna i FMS.
Föreläsningar under termin 11 i Läkarutbildningen
I Stockholm har ledande företrädare för FMS fått tillträde till kursen i socialmedicin som givit
utrymme för föreläsningar om bl.a. Patientförsäkringen och Läkemedelsförsäkringen, två
områden som var helt försummade enligt vår AT-läkarenkät (Läkartidningen 2001). Den
allmänna sjukförsäkringen har vid KI även sedan tidigare utförts av medlem i FMS’ styrelse,
och även tilldelats ökad tid. Även vid Uppsala Universitet har försäkringsmedicinska inslag
ägt rum under ledning av medlem i FMS.
Lärobok i försäkringsmedicin
Läroboken färdigställdes och kom sommaren 2002 ut i bokhandeln (Studentlitteratur). Den
fick en positiv rescension i Läkartidningen (Olof Edhag), och har redan tryckts om i en andra
upplaga. Den rekommenderas 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 2002
FMS har målsättningen att kunna dela ut stipendier för:
- Årets bästa försäkringsmedicinska publikation
- Årets bästa försäkringsmedicinska utbildning
- Försäkringsmedicinska forskningsprojekt
Stipendierna annonseras i Läkartidningen och direkt till utbildningsansvariga vid alla
universitet/högskolor. Tio ansökningar hade inkommit vid ansökningstidens utgång.
Stipendierna beräknas utdelas i samband med årsmötet 2003.
För år 2001 ansågs ingen ansökan vara kvalificerad för tilldelning, varför den tilltänkta
anslagssumman återlämnades till Regeringen.
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Remissyttrande
Till Socialdepartementet lämnades remissvar över HPH-utredningen (SOU 2002:05,
Hälsoplan för ökad hälsa i arbetslivet) i april 2002.
Möte med ledande företrädare inom vård och läkarprofession
FMS tog initiativ till ett möte den 20 februari 2002, till vilket 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/SLS-sektionerna för en diskussion om ”Läkarkårens roll i
sjukfrånvaron—idag och i morgon”.
Diskussionerna redovisades bl.a. i en artikel i läkartidningen våren 2002 ( Christer Olofsson
o.a., xxx), och resulterade bl.a. i att Läkarförbundet därefter var positiv till utbildning i
försäkringsmedicin för alla läkare.
Kontakter med myndigheter och organisationer under året
Kontakterna åt olika håll har varit frekventa, och bestått i följande kontakter och ärenden:
Socialdepartementet:
Utbildningsstrategier i försäkringsmedicin för läkare
Hearing om utbildning den 17 maj 2002
Svenska Läkaresällskapet:
Framtida associering med Läkarsällskapet
Sveriges Läkarförbund:
Utbildningsfrågor och sjukskrivningsrätten för läkare
Socialstyrelsen
Utbildning i försäkringsmedicin
Finansdepartementet
Olika åtgärder för att minska sjukfrånvaron i Sverige
Finansdep./ESO
Deltagande i projektarbete
Finansinspektionen
Försäkringsläkares opartiskhet etc.
Olika svenska försäkringsbolag Gemensamma frågeställningar
Näringsdepartementet
Synpunkter på ”3partssamtalen”
Sveriges Riksdag
Hearings med olika politiska partier
Försäkringsläkarföreningar
Gemensamma frågor
(vid FK, resp. försäkr.bolag)
Patientföreningar
Försäkringsmedicinska frågeställningar
Försäkringsförbundet
Bl.a. försäkringsläkares ställning
Rotary
Föreläsning i ”Precision inom sjukförsäkringen”
Polisförbundet
Föreläsning vid årskongressen den 10 oktober 2002
Trafikförsäkringsföreningen Föreläsning vid årsmötet 20 november 2002
Arbetslivsinstitutet
Utbildning i försäkringsmedicin för företagsläkare
Socialförsäkringsföreningen Föreläsning ”Klinisk försäkringsmedicin”, nov.
2002
Föreningen av europeiska
återförsäkringsbolag
Föreläsning vid årsmötet 27 september 2002
Under året lämnades en formell ansökan om associering till Svenska Läkaresällskapet.
Nämnden tillstyrkte ansökan, men denna avslogs i fullmäktige. Förnyad ansökan kommer att
lämnas in.
Under året har styrelsen haft sju protokollförda sammanträden.
Styrelsen har under året bestått av:
Kristian Borg, Lotta Brännström, Jan Ekholm, Bo Mikaelsson (ordf.), Pelle Netz, Christer
Olofsson, Sari Ponzer
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Planerade aktiviteter under år 2003
Temamöten
Nationella möten
Vid årsmötet den 24 mars 2003 planeras ett seminarium på temat ”Patientförsäkringens
register—hur kan det användas?” med två inbjudna experter.
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.
På grund av regeringsbeslut, som våren 2003 föreläggs riksdagen, att alla läkare i klinisk
praxis skall utbildas i försäkringsmedicin torde trycket på tillgängliga utbildningresurser bli
mycket stort den närmaste tiden. Kompetensen inom relevanta områden av
försäkringsmedicin är stor, enl. vår bedömning. Önskan från läkarkåren om utbildning är
mycket uttalad. FMS har en given roll i den utbildningssatsning, som nu Sverige står inför.
Samarbete med lokala medlemmar med att arrangera möten har många fördelar och förbättrar
samarbetet kring patienten.
Den politiska avsikten är ju att sjuktalet skall halveras till år 2008. Att utbildning ger en
sådan möjlighet har dokumenterats ett flertal gånger, bl.a. i Läkartidningen under de senaste
åren. FMS avvaktar den utredning, som regeringen lämnat till RFV och Socialstyrelsen, och
som skall presenteras senast den 30 mars 2003. Hela problemet med den höga svenska
sjukfrånvaron löses dock inte endast med utbildning för läkarna i ”sjukskrivningskonsten”.
FMS räknar med att även fortsättningsvis kunna delta som en nödvändig part i denna viktiga
diskussion. Forskning inom den ”kliniska” delen av försäkringsmedicin måste snabbt
förstärkas i Sverige, och FMS kommer att fortsätta att uppmuntra till detta arbete.
Fristående kurser under grundutbildningen i läkarstudierna
Äskande av medel från Socialdepartementet inlämnas.
Projektarbete i nätverk inom försäkringsmedicinsk etik i avsikt att ge underlag för ett optimalt
etiskt förhållningssätt inom försäkringsmedicinen
Fortsatt samarbete i nätverk av försäkringsläkarföreningar och patientföreningar med websida
samt fortsatt arbete i consensusfrågor
Remissyttranden har redan detta år, under januari, inlämnats till Socialdepartementet över
Handläggning av arbetsskador, SOU 2002:80 (delbetänkande), samt under februari, över
Socialdepartementets PM 1-4 ”Åtgärder för ökad precision vid sjukskrivning” etc.
Strängnäs 2003-02-27
Bo Mikaelsson
ordförande
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