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Försäkringsmedicinska sällskapet
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2004
Verksamhetsåret löper normalt från mitten på mars, då årsmöte hålls, till nästkommande års
årsmöte.
Under verksamhetsåret har styrelsen, utöver ett konstituerande sammanträde vid årsmötet
2004, haft sju protokollförda sammanträden och kommer att ha ytterligare ett sammanträde
samma dag som årsmötet 2005.
Styrelsen har under året bestått av:
Jan Ekholm, ordförande
Gundars Rasmanis, vice ordf.
Christer Olofsson, sekreterare
Kristian Borg, vetenskaplig sekr.
Gustaf Neander, utbildningsansvarig
Lotta Brännström kassör, hemsideansvarig, medlemsregisterhållare
Sari Ponzer, redaktör för medlemsbreven.
I början av verksamhetsperioden avsattes tid till diskussioner om hur sällskapets styrelse
skulle arbeta i fortsättningen. Bl.a. beslöts tillfråga medlemmarna, i form av en enkät, vilka
önskemål dessa hade på styrelsen. Flera goda och genomförbara förslag kom in.
Under året har två nyhetsbrev skickats till medlemmarna. I det första gavs information om
synpunkter på FMS huvuduppgifter, kommande internationella konferenser i det
försäkringsmedicinska området och om reaktioner på den lärobok som FMS medlemmar
skrivit och om nya läroboksprojekt. Styrelsen har beslutat fortsätta stödet till ytterligare
läroboksprojekt inom det försäkringsmedicinska området.
FMS:s hemsida har utvecklats ytterligare och beräknas att på sikt bli den dominerande
informationskällan för medlemmarna. Hur man kommer in på den har beskrivits i första
medlemsbrevet.
FMS har haft ekonomiskt stöd från Socialdepartementet för föregående verksamhetsperiod.
Detta har nuvarande styrelsen avrapporterat till ansvariga tjänstemän på departementet före
årsskiftet. I rapporten beskrivs bl.a. att tre av sällskapets medlemmar – varav två
styrelseledamöter – har lagt ner ett omfattande arbete på det projekt som resulterat i en
rapport Ds 2003:63 från Socialdepartementet i december 2003 ”Svenska sjukan II –
regelverk och försäkringsmedicinska bedömningar i åtta länder”. Åtta Europeiska länder
jämförs. Projektet påvisar att endast en femtedel av skillnaderna mellan Sverige och fem
länder med låg sjukfrånvaro kan förklaras med strukturella skillnader i arbetskraften och
liknande faktorer. Resten borde kunna förklaras av andra typer av faktorer. Regelsystemens
lik- och olikheter beskrivs. Dessutom studeras läkarnas så kallade ”grindvaktsfunktion” (d.v.s.
något förenklat sättet att sjukskriva och bedöma sjukskrivningens varaktighet), och resultatet
blev att man inte hittade några tecken på att grindvaktsfunktionen skulle vara organiserad på
ett sämre sätt i högsjukfrånvaro-länderna Sverige, Norge och Nederländerna jämfört med
länderna med låg och stabil sjukfrånvaro.
Styrelsen har diskuterat formerna för stipendier och kommit fram till vissa ändringar från
tidigare. Det beslöts att samla resurserna till ett forskningsstipendium, i stället för att splittra
summan på flera aktivitetstyper. Avsikten var att få upp beloppsstorleken för support till
forskning inom det försäkringsmedicinska området. En första blänkare om detta kom i första
nyhetsbrevet. Annonsering har därefter skett i Läkartidiningen och information har funnits på
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FMS:s hemsida och har spritts via e-mail. Ett större antal stipendieansökningar än tidigare
har inkommit och de som kommit ligger tydligare inom det önskade försäkringsmedicinska
forskningsområdet. Stipendiekommittén bedömer ansökningarna och vid årsmötet kommer
resultatet att kungöras. En ytterligare nyhet är att styrelsen beslutat kräva att det av FMS
stödda projektens resultat och slutsatser ska presenteras i någon form vid ett öppet nationellt
eller internationellt symposium eller en konferens samt vid FMS:s årsmöte. En rapport om
stipendium tilldelat 2004 har inkommit till styrelsen.
FMS har stött en internationell konferens, dels genom att sprida information om den, och
dels genom att flera FMS-medlemmar varit aktiva i att arrangera den multidisciplinära
konferensen ”International Developments in Rehabilitation to Work”, som kommer att pågå
23-26 februari vid Mitt-universitetet i Östersund. Ca 130 deltagare har anmält sig.
Vid sammanträdet i februari hade styrelsen representanter för valberedningen adjungerade
och principiella synpunkter på styrelsens fortsatta sammansättning kunde diskuteras.
För styrelsen
Jan Ekholm

