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§ Försäkringsmedicinskt ansvarig läkare

- Ett omöjligt uppdrag?



Inledning

§ Höga sjuktal har visat sig ha negativa effekter för både 
individen och samhället, därför finns flera 
överenskommelser gällande försäkringsmedicin mellan 
regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

§ Socialstyrelsen ”Utvecklingsplan för försäkringsmedicin” 
(juni 2020) togs fram i syfte att stödja och bidra ytterligare 
till utveckling av hälso- och sjukvårdens 
försäkringsmedicinska arbete. 

§ Enligt Västra Götalandsregionens krav- och kvalitetsbok är 
vårdgivare skyldiga att utse en försäkringsmedicinskt 
ansvarig läkare (FMA), som ska ”svara för kvalitetssäkring 
av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen med ansvar 
för att god kompetens inom försäkringsmedicin finns”. 



Teori

§ Definition från Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum:

”Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar 
medicinsk undersökning och utredning, bedömning av 
funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, 
behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till 
försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa 
påverkar individen. Utgångspunkten är tvärvetenskaplig 
kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga 
förhållandet mellan sjuklighet, medicin och 
försäkringssystem”
§ Definition från Socialstyrelsen:

”Medicinska utredningar, bedömningar och insatser som 
påverkar och påverkas av sociala försäkrings-och 
trygghetssystem genom samspelet med individen”



Uppdragsbeskrivnin
g och 

kompetenskrav 

Försäkringsmedicinskt ansvarig läkare

”ett stöd för chef och för övrig berörd sjukvårdspersonal i 
det kliniska försäkringsmedicinska arbetet och ska bidra till 
en kvalitetsutveckling inom kunskapsområdet i syfte att 
kunna använda försäkringsmedicinska aspekter i 
behandling av enskild patienten utifrån dennes behov och 
förutsättningar. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete 
med ansvarig chef och rehabiliteringskoordinator. FMA ska 
ha god kunskap inom försäkringsmedicin samt 
övergripande kunskap om övriga aktörers ansvarsområden”



Uppdragsbeskrivning 
och kompetenskrav 

Försäkringsmedicinskt ansvarig läkare ska:

genom rådgivning, utbildningsinsatser och handledning bidra till 
kompetensutveckling för läkare 

förmedla försäkringsmedicinsk kunskap och tillsammans med 
rehabiliteringskoordinator (RK) svara för informationsspridning vad gäller 
försäkringsmedicin 

aktivt medverka i utvecklande av lokala rutiner och metoder inom 
försäkringsmedicin 

delta i lokalt utvecklingsarbete såsom utbildning inom försäkringsmedicin 

tillsammans med rehabiliteringskoordinator vara verksamheters kontakt 
för det försäkringsmedicinska området.



Metod

	
Formulera	problemet	=	y	
Konkre2sera	områden	i	behov	av	
förbä<ring	
Definiera	sy@e	och	projektmål	
Beskriv	och	engagera	den	process	i	
vilket	problemet	finns	
Grov	2dsplan	
	

Bestäm	nuvarande	nivå	på	y	
Iden2fiera	möjliga	orsaker	2ll	
problemet	=	x	
Samla	data	om	orsaker	
	

Analysera	data	
Bestäm	rotorsaker	

U2från	bekrä@ade	orsaker:		
Ta	fram	lösningsförslag	
Testa	lösningsförslag	
Behåll	lyckade	lösningsförslag	

Behåll,	standardisera	och	sprid	
lyckade	lösningsförslag	
Kontrollera	och	övervaka	
processen	e@er	införda	
lösningsförslag	genom	a<	
kon2nuerligt	följa	nivån	på	y	
	

Sammanfa<a	och	reflektera	
över	projektet	
Reflektera	över	gruppens/
den	egna	lär-processen	
Dela	erfarenheter	med	andra	
Sprid	vik2ga	lärdomar	2ll	
andra	
Fortsä<	a<	integrera	
lösningar	i	den	dagliga	
verksamheten	
Fortsä<	övervaka	processens	
resultat	

Define	

Measure	

Analyze	

Improve	

Control	

Learn	

DMAICL	



Definiera
§ Problemformulering: 

”Otydligt uppdrag för försäkringsmedicinskt ansvarig läkare”



Syfte och mål

§ Förbättringsprojektet syftar till att tydliggöra rollen som 
försäkringsmedicinskt ansvarig läkare. 

§ Målet med vårt förbättringsarbete är att nyttja 
försäkringsmedicinskt ansvarig läkare på ett mer 
ändamålsenligt sätt och därigenom stärka och bibehålla 
individens hälsa och förmåga till arbete. 



Mäta/
Enkätfrågor

§ Fråga 1. Jag vet vad en FMA har för uppdrag.

§ Fråga 2. Jag har god kunskap om försäkringsmedicin.
§ Fråga 3. Jag tycker försäkringsmedicinska frågor får 

tillräckligt med utrymme på min arbetsplats.
§ Fråga 4. Jag behöver ofta hjälp i frågor som rör 

sjukskrivningar.

§ Fråga 5. Jag har god möjlighet att få hjälp i frågor som rör 
sjukskrivningar.

§ Fråga 6. Konflikter kan uppstå när individen och läkaren har 
olika syn på exempelvis behovet av sjukskrivning. På min 
arbetsplats finns det forum för kollegiala samtal angående 
de patientmöten som blir svåra när sjukskrivningen nekas.



Enkätsvar
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Enkätsvar

FRÅGA 1. JAG VET VAD EN 
FMA HAR FÖR UPPDRAG.

FRÅGA 2. JAG HAR GOD 
KUNSKAP OM 

FÖRSÄKRINGSMEDICIN.
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Analys



Förbättra

Genom rådgivning, utbildningsinsatser och 
handledning bidra till kompetensutveckling för 
läkare. 

ØFörsäkringsmedicinskt ansvarig läkare ska planera och 
genomföra regelbundna försäkringsmedicinska 
gruppdiskussioner med BT- och ST-läkare under deras 
placering på vårdcentral. 

ØFörsäkringsmedicinskt ansvarig läkare ska planera och 
genomföra regelbundna försäkringsmedicinska 
diskussioner på läkarmöte, där det ges utrymme att bland 
annat diskutera svårigheter i patientmötet och komplexa 
sjukfall.



Förbättra

Förmedla försäkringsmedicinsk kunskap och 
tillsammans med rehabiliteringskoordinator svara 
för informationsspridning vad gäller 
försäkringsmedicin.
Delta i lokalt utvecklingsarbete såsom utbildning 
inom försäkringsmedicin.
Aktivt medverka i utvecklande av lokala rutiner 
och metoder inom försäkringsmedicin. 
ØLäkarmöten genomförs regelbundet på alla våra enheter. 

En gång i månaden ska det finnas en fast punkt på mötets 
agenda som ska användas för att hålla de 
försäkringsmedicinska frågorna levande. Tillsammans med 
rehabiliteringskoordinator ska försäkringsmedicinskt 
ansvarig läkare då presentera olika försäkringsmedicinska 
teman (ex. grundläggande regler för sjukpenning och 
sjukersättning och information om externa aktörers 
koppling till sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen). 



Förbättra

Tillsammans med rehabiliteringskoordinator vara 
verksamheters kontakt för det 
försäkringsmedicinska området.

ØFörsäkringsmedicinskt ansvarig läkare och 
rehabiliteringskoordinator ska en gång om året planera 
och genomföra externa möten i form av: 

1. Nätverksmöten tillsammans med de andra 
rehabiliteringskoordinatorerna och försäkringsmedicinskt 
ansvariga läkare som verkar i STO-regionen (Stenungsund, 
Tjörn, Orust). Utvecklingsledare ska bjudas in till mötet. 
Planerad start hösten 2022.

2. Dialog med försäkringsmedicinsk rådgivare, 
samverkansansvarig och försäkringsutredare från 
Försäkringskassan tillsammans med andra 
försäkringsmedicinskt ansvariga läkare och 
rehabiliteringskoordinatorer från STO-området. 
Utvecklingsledare ska bjudas in till mötet. Tid för sådant 
möte är avsatt den 12 maj.



Diskussion Frågor? 


