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FörsäkringsMedicinska 
       Sällskapet      

till medlemmarna 
 

Det gångna verksamhetsårets – 2000 - 
aktiviteter 
 
1. Genomförda projekt sedan januari 2000 
 
1.1 Enkätundersökning beträffande den försäkringsmedicinska utbildning 
dagens AT-läkare fått under sin grundutbildning 
En enkät till ett slumpurval av AT-läkare från alla lärosäten i Sverige har genomförts för att 
presentera kvantiteten av försäkringsmedicinsk utbildning som erhållits under läkarnas 
grundutbildning. Studien är accepterad för publicering i Läkartidningen, troligen i mars 2001. 
 
1.2 Inventering av publicerade och pågående forsknings- och utvecklingsarbeten 
inom försäkringsmedicin i Sverige 
En första inventering har redovisats under våren 2000 och utsänts till medlemmarna. 
 
1.3 Fördelning av stipendier/anslag för år 2000 till :  
1.3.1 Årets bästa försäkringsmedicinska publikation 
1.3.2 Årets bästa försäkringsmedicinska utbildning 
1.3.3 Försäkringsmedicinska forskningsprojekt 
Stipendie-/anslagskommitté kommer att utses av årsmötet den 22 mars 2001.  Stipendierna 
har annonserats i Läkartidningen, och i direktutskick till utbildningsansvariga vid 
universitet/högskolor och motsvarande för intern spridning.  Sammanlagt 14 ansökningar har 
inkommit. 
 
1.4 Temamöten inom försäkringsmedicinska områden 
1.4.1 Genomförda nationella konferenser 
1.4.1.1 Försäkringsmedicinsk forskning—möjligheter och begränsningar vid 
användning av registerdata 
Ett möte mellan producenter och användare av registerdata,  20 januari 2000, Stockholm 
Konferensen samlade ett 50-tal deltagare.  Panelen bestod av statistikproducenter och 
användare från RFV, och kliniker/forskare från det försäkringsmedicinska fältet. Programmet 
annonserades i bl.a. Läkartidningen. 
1.4.2 Genomförda 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 påtagligt ofta framförts, avseende både 
repetitioner och nya ämnesområden.  Särskilt tycks man ha uppskattat, att inte bara 
behandlande läkare deltar. Vi hoppas att detta skall leda till, att alla, oavsett organisatorisk 



 2 

tillhörighet, och yrkesinriktning inom vård och rehabilitering, får ökad kunskap i 
försäkringsmedicin.     
Våra ambitioner är, att genomföra konferenser fortlöpande, och över hela landet.  
1.4.2.1 Regionala heldagskonferenser om ”Läkarens roll i rehabiliteringen av 
sjukskrivna” i Uppsala, den 9 och 26 maj 2000. 
Samarbete mellan landstinget i Uppland, Uppsala Universitet, Försäkringskassan och 
distriktsläkarföreningen i Uppland. 
Målgrupper var dels läkare i vården, dels handläggare vid olika myndigheter med 
rehabiliteringsuppgifter.  Antal deltagare c:a 150 personer per gång. 
1.4.2.2  Repriserad(e.m./kväll) regionala halvdagskonferens med utgångspunkt 
från SBU-rapporten om ”Ont i ryggen/ont i nacken” i Eskilstuna den 27 
september 2000.  
Samarbete mellan ortopedkliniken Mälarsjukhuset, Eskilstuna, primärvården i nordvästra 
sjukvårdsområdet i Sörmland och Försäkringskassan i Eskilstuna.   
Målgruppen var all primärvård (distriktsläkare, företagsläkare, privatläkare), handläggare vid 
Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Socialförvaltning, och cirka 100 deltagare var 
närvarande. 
1.4.2.3  Regional konferens om ”Mjukpsykiatri i primärvården—
gränssnittsdiskussion och försäkringsmedicinska aspekter” i Eskilstuna den 25 
oktober 2000. 
Arrangerades i samarbete mellan psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset, primärvården i 
nordvästra sjukvårdsområdet i Sörmland och Försäkringskassan.  
Målgrupp som ovan, och cirka 90 deltagare fanns på plats. 
1.4.2.4 Regional konferens om ”Arbetsförmåga vid långvarig smärta” i Umeå 
den 18 december 2000. 
Samma upplägg som ovannämnda regionala konferenser. Cirka 100 deltagare från flera län 
deltog.  
 
1.5 Utskick av nyhetsbrev till medlemmarna: två gånger per år, senast december 
2000, nästa nummer under våren 2001 
 
1.6 Fortsatt arbete med lärobok i försäkringsmedicin. 
Bokförlaget Studentlitteratur kommer att vara utgivare av boken. Boken är framför allt avsedd 
att vara en lärobok/handbok under den grundläggande läkarutbildningen.  Den bör också vara 
till nytta för  läkare i klinisk praxis, m.fl. 
 
1.7 Uppvaktande av myndigheter, organisationer i olika frågor  
(Socialdepartementet, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbund o. dyl.). 
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2. Planerade aktiviteter under år 2001 
2.1 Fortsatt utgivning av nyhetsbrev minst två gånger årligen. 
 
2.2 Fortsatt utgivning av stipendier/anslag för bästa försäkringsmedicinska 
publikation, bästa utbildning och för försäkringsmedicinskt forskningsprojekt. 
 
2.3 Fristående kurser på olika temata inom ämnet försäkringsmedicin till 
läkarstuderande och olika grupper och nivåer av läkare. 
 
2.4 Regionala konferenser i samverkan mellan sjukvårdshuvudman, olika 
läkarföreningar, Försäkringskassan och övriga myndigheter verksamma inom 
rehabilitering har hög prioritet, och kan arrangeras med hjälp av lokala 
förmågor. 
Utökning till 15 konferenser föreslås under året, och samverkan mellan myndigheter etc. 
enligt ovan förväntas. Andra intressenter har sett behovet och möjligheterna av dylika 
lokala/regionala utbildningskonferenser 
2.4.1 Planerade regionala/lokala möten  
2.4.1.1  Regionalt utbildningsmöte på temat ”Tinnitus(öronsus)—behandlings- 
och försäkringsmedicinska aspekter” i Eskilstuna den 23 mars 2001.  
Huvudtalare docent Kajsa-Mia Holgers, Göteborg.   
Målgrupp: öron-näsa-halsläkare, audiologer och FK-handläggare inom ämnesområdet runt 
Mälaren. 
2.4.1.2 Regionala utbildningsmöten på temat ”Arbetsförmåga och - kronisk - 
smärta” i Boden/Luleå, Blekinge, Kalmar resp. Falun under våren-försommaren 
2001. 
 
2.5 Nationella temamöten, workshops i samverkan med olika organisationer och 
myndigheter 
2.5.1 Planerade nationella möten 
2.5.1.1 ”Whiplash-associerade skador” den 15 februari 2001, Stockholm  
I samarbete med föreningen för försäkringsläkare vid försäkringskassorna, samt 
försäkringsläkarföreningen. Huvudtalare professor David Cassidy, Canada (bilaga 5). 75 
anmälda deltog. 
2.5.1.2  ”Luftvägssjukdomar och försäkringsmedicinska aspekter”, Stockholm 
18-19 maj 2001.   
Samverkan med Astma-allergiföreningen, lungmedicinska föreningen och försäkringsläkar- 
föreningen vid Försäkringskassorna. Jan Rydh deltar. 
 
2.6  Färdigställande av lärobok i försäkringsmedicin 
Boken beräknas vara färdig för presentation i samband med Svenska Läkaresällskapets 
Riksstämma och kunna vara i bokhandeln vid  årsskiftet 2001-2002.  
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2.7   Den första nordiska workshopen i samarbete med försäkringsmedicinska 
intressegrupper från övriga nordiska länderna, den 13-16 september 2001 i 
Stockholmsområdet. 
Samarbetsgruppen består av två personer från vardera Norge, Finland, Danmark Island och 
Sverige.  First announcement är utskickat till de fem nordiska ländernas medlemmar i 
försäkringsmedicinska föreningar /motsvarande.   
På styrelsens vägnar i februari 2001 
 
Bo Mikaelsson, ordförande 


