
Förbättrad samverkan och framåtblick 
inom sjukskrivning och rehabilitering

Information
Inspiration
Delaktighet

Varmt Välkomna!



Information, inspiration, delaktighet 
- samverkan

Bidra till och lyssna in olika perspektiv 

Öka förståelse för vårdens uppdrag och möjligheter till fortsatt 
förbättringsarbete

Skapa energi, intresse för vad vi tillsammans kan göra



Ann Söderström 
hälso- och sjukvårdsdirektör

” Vi måste samverka mer både inom 
regionens olika verksamheter men 
också med Försäkringskassan, 
kommuner och arbetsgivare det 
vinner vi alla på”



Praktisk information

Utrymningsvägar och återsamlingsplats:

Hjärtstartare

Toaletter

Vad det är som filmas

Frågor till föreläsare efter anförandets slut



Praktisk information

Föreläsarnas presentationer på vårdgivarwebben

Affischer

Utvärdering i efterhand via E-post

#forsakringsmedicin2019

Post-it och penna – gemensam aktivitet inom VGRs förbättringsarbete



Vad kan jag, min verksamhet och vi tillsammans 
göra för att förbättra arbetet med sjukskrivning

A. För Individen/Patienter/Sjukskrivna

B. Avseende Vision, Mål och Mätetal

C. Avseende Organisation, Struktur och Ledning

D. Avseende Samarbete och Samverkan, inom och mellan 
verksamheter/professioner

Dina svar bidrar till VGRs förbättringsarbete!



Program

0930-1000 Introduktion

1000-1130 På forskningsfronten - Gunnel Hensing, Ingibjörg Jonsdottir

1145-1230 Nationellt arbete - Mandus Frykman

1230-1330 Lunch

1330-1400 Tankar framåt för det försäkringsmedicinska uppdraget

1400-1500 Framgångsrika organisationer - Henrik Eriksson

1500-1540 Gemensam aktivitet och fika

1540-1600 Sammanfattning och avslut



På forskningsfronten

Gunnel Hensing

Ingibjörg Jonsdottir



Bensträckare 

Passa på att resa dig, sträck och rör 
på dig.

Men du....

… lämna helst inte lokalen, vi har ett 
späckat schema och vi startar snart 
igen.



Regeringens nationella samordnare

Mandus Frykman



Vad kan jag, min verksamhet och vi tillsammans 
göra för att förbättra arbetet med sjukskrivning?

A. För Individen/Patienter/Sjukskrivna

B. Avseende Vision, Mål och Mätetal

C. Avseende Organisation, Struktur och Ledning

D. Avseende Samarbete och Samverkan, inom och

mellan verksamheter/professioner 



Lunch

Var tillbaka i god tid till programmets start kl. 13:30

Smaklig spis!



Ann-Sofi Lodin 
regiondirektör

”Det är roligt att vi delar med oss av 
våra förbättringsarbeten i regionen.”



Förra årets inspirationsdag gav oss energi

Exempel från det verksamhetsnära arbetet

Tro på möjligheter med förbättringsarbetet

Behov av stöd för struktur i det FM arbetet



Marie Gustafsson
Enhetschef beställning och 
produktionsstyrning där FM är en del

” Vårdens uppdrag i de 
försäkringsmedicinska frågorna ska ges 
fortsatt stöd och struktur ”



VGR´s inriktning framåt 

Vårdens försäkringsmedicinska uppdrag är detsamma

Regionalt, lokalt förankrat stöd för styrning, ledning

Kunskapsstyrning och kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Förtydligad struktur för försäkringsmedicin 



Framgångsfaktorer

Patientcentrering

Intern och extern samverkan

Goda exempel som smittar

Uppföljning av effekter 



Ekonomi och resurser 2020

Rehabiliteringskoordinering med lagstöd  

Ny nationell överenskommelse ger resurser för fortsatt arbete

Metodstöd från lokala processledare/utvecklingsledare



2020 startas med

Försäkringsmedicinsk ledningsgrupp 

Reviderade regionala uppdragsbeskrivningar



Försäkringsmedicinsk ledningsgrupp

Hälso- och sjukvårdsdirektör (ordförande)

Regionchefläkare 

Utvecklingschef 

Försäkringsmedicinsk sakkunnig

Vårdgivarrepresentanter 

HR, Ekonomi samt data och analys



Struktur för styrning och ledning i VGR för 
försäkringsmedicinska frågor

Ledningsgrupp för försäkringsmedicinska frågor i VGR

‒ Möte 1-2 gånger per termin

‒ Beslutsmandat

Beredningsgrupp 

‒ Möte 1 gång per månad



Agenda för möten

Riktlinjer inom försäkringsmedicin 

Kvalitetsutveckling, förbättringsarbete

Information, kommunikation

Uppföljning



Nya uppdragsbeskrivningar  rehabiliteringskoordinatorer, lokal 

processledare, försäkringsmedicinskt ansvarig läkare



Sveriges mest framgångsrika organisationer

Henrik Eriksson



Sammanfattning av dagen

Information

Inspiration

Delaktighet

Tillsammans gör vi varandra framgångsrika!



Marga Brisman
Regionchefläkare

” En patientsäker sjukskrivningsprocess 
för både män och kvinnor 
är kunskapsbaserad och ändamålsenlig. 
Sjukskrivningen är patientsäker när 
kontraindikationer för och bieffekter av 
sjukskrivning beaktas.”



Tack för idag!

Välkomna att kontakta oss, lämna tankar synpunkter!

www.vgregion.se/forsakringsmedicin

se fliken ”kontakt”

http://www.vgregion.se/forsakringsmedicin

