FörsäkringsMedicinska
Sällskapet
Verksamhetsberättelse för år 2003
Genomförda projekt
Temamöten
Nationella möten
”Patientförsäkringens register—hur kan det användas?” diskuterades vid årsmötet den 24
mars 2003 med två inbjudna experter, bl.a. Kaj Essinger, kanslichef vid Patientförsäkringen.
Debatten var livlig och visade, att kunskapen om denna försäkring måste öka i läkarkåren.
På temat ”Orsaker till sjukfrånvaron i Sverige”anordnades i september 2003 en mycket
uppskattad estradddebatt mellan forskarna Töres Theorell/Joachim Vogel och distriktsläkarna
Bo Hallqvist, Haparanda, och Kjell Larsson, Borlänge, utifrån en DN-debattartikel i april
2003 av de två förstnämnda.
I oktober 2003 avhölls ett seminarium med Eva Adolphson, Länsförsäkringar, om
kollektivavtalsbaserade försäkringar för sjukfrånvaro och arbetslöshet under rubriken
”Incitament vid sjukskrivning och arbetslöshet”. Seminariet resulterade bl.a. i en artikel i
Läkartidningen, nr 47, 2003, samt ökat intresse på olika håll i samhället, ex. i
Regeringskansliet, för dessa försäkringars innebörd.
Deltagarantalet var tyvärr begränsat och lokalt präglat vid dessa seminarier. Orsaken till detta
förhållande synes vara, att de avhölls vardagkvällar, utan samband med andra/större
konferenser. Förslag på förändring: Seminarier bör kanske hållas över åtminstone en halv
dag/kväll, med ett klart innehåll av nödvändig fortbildning, samt i anslutning till andra möten.
Regionala/lokala konferenser
Syften med dessa konferenser är att samla personer, som arbetar i vård och i medicinsk och
arbetslivsrelaterad rehabilitering, för utbildningsmöten 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, i
samarbete med olika samhällsintressenter. Vi ser också, att intresset för dessa
utbildningskonferenser ökar efterhand, inte minst från sjukvårdens företrädare.
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.
I november 2003 avhölls ett seminarium i Stockholm i samarbete med Akademiska Sjukhuset,
Uppsala, på temat ”Långvarig smärta och depression. Försäkringsmedicinska aspekter”.
Salongen var fullsatt av distriktsläkare, företagsläkare och privatpraktiserande läkare från
Stockholmsområdet.
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Övriga verksamheter
Nyhetsbrev
Under året har två nyhetsbrev skickats ut till medlemmarna. Dessa finns införda på vår
hemsida.
Hemsida på nätet
Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Den har blivit en bra kontaktpunkt med medlemmarna,
och allmänheten har även tillgång till första sidan. Framledes bör nyhetsbreven kunna spridas
direkt via hemsidan utan postutskick. Kallelser till möten annonseras även på denna.
Medlemmarna rekommenderas att regelbundet kontrollera vad som annonseras.
Föreläsningar under termin 11 i Läkarutbildningen
På Karolinska Institutet i Stockholm har ledande företrädare för FMS fortsatt med
undervisning vid 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 nr 15, 2001). Den allmänna sjukförsäkringen utifrån
kliniska aspekter har vid KI även sedan tidigare utförts av medlem i FMS’ styrelse, och även
tilldelats ökad tid.
Lärobok i försäkringsmedicin
Läroboken har initialt sålt mycket bra, men försäljningen har nu gått ner. Vi avser att
uppdatera boken för att hålla den fortsatt aktuell. 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. Den allt mer ökande utbildningen i ämnet för läkare ställer även krav på kliniskt
användbar kasuistik.
Projekt ”Svenska Sjukan”
Detta projekts andra del redovisades som DS 2003:63 från Socialdepartementet i dec. 2003.
Initiativet och projektplan utarbetades av Bo Mikaelsson för några år sedan, och
ESO/Finansdepartementet tog sig an rollen som huvudman. ”Svenska Sjukan I” utkom i
augusti 2002, och kom som en rapport från RFV. Projektet jämför regelverk inom
sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring, samt ”grindvakternas” funktion och ställning i åtta
västeuropeiska länders sjukförsäkring. I projektet har bl.a. även deltagit Jan Ekholm och
Jenny Kärrholm. Projektet har fått stor uppmärksamhet utomlands, och finns tillgängligt på
www.social.regeringen.se.
Fördelning av stipendier/anslag för år 2003
FMS har annonserat om stipendier och har målsättningen att kunna dela ut stipendier för:
- Försäkringsmedicinska forskningsprojekt
Stipendierna har annonserats i Läkartidningen och direkt till utbildningsansvariga vid alla
universitet/högskolor. Fyra ansökningar hade inkommit vid ansökningstidens utgång.
Stipendierna utdelas i samband med årsmötet 2004.
Remissyttranden
Remissyttranden har under 2003 inlämnats till Socialdepartementet över Handläggning av
arbetsskador, SOU 2002:80 (delbetänkande), samt över Socialdepartementets PM 1-4
”Åtgärder för ökad precision vid sjukskrivning”. FörsäkringsMedicinska Sällskapets
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språkbruk om ”precision” i hanteringen av sjukförsäkringens regelverk har således under året
nått den politiska nivån i Kanslihuset, vilket är glädjande.
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
Projektarbetet ”Svenska Sjukan II”
Svenska Läkaresällskapet
Framtida associering med Läkarsällskapet
Sveriges Läkarförbund
Utbildningsfrågor för läkare
Socialstyrelsen
Utbildning i försäkringsmedicin
Riksförsäkringsverket
Utbildning i försäkringsmedicin
Finansdepartementet
Olika åtgärder för att minska sjukfrånvaron i Sverige
Finansdep./ESO
Deltagande i projektarbetet ”Svenska Sjukan II”
Finansinspektionen
Medicinska rådgivares opartiskhet
Olika försäkringsbolag
Gemensamma frågeställningar och
uppbyggnad av fond för forskningsanslag
Näringsdepartementet
Synpunkter på ”3partssamtalen”
Sveriges Riksdag
Hearings med olika politiska partier
Försäkringsläkarföreningen
Gemensamma frågor, bl. etiska riktlinjer,
(vid försäkr.bolagen)
medicinska rådgivares ställning och utbildning
Patientföreningar
Försäkringsmedicinska frågeställningar
Fackföreningar
PTK-kongressen november 2003, föreläsning
Försäkringsförbundet
Försäkringsläkares ställning
Arbetslivsinstitutet
Utbildning i försäkringsmedicin för företagsläkare
Socialförsäkringsföreningen Gemensamma frågor
Svenskt Näringsliv
Föreläsningar vid ett flertal lunchmöten om
sjukfrånvaron
Föreläsning och debatt med Hans Karlsson vid
”Gnosjöupproret” maj 2003
Olika landsting och
Utbildningsfrågor för läkare och
Försäkringskassor
projektarbeten inom utbildning med ny teknik
Under året lämnades en formell ansökan om associering till Svenska Läkaresällskapet.
Avslogs pga av oklara skäl. 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
För styrelsen:
Bo Mikaelsson
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