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Inledning 
Regional plan för klinisk försäkringsmedicin syftar till att nå en ökad enhetlighet och 
kvalitet i regionens försäkringsmedicinska arbete. Klinisk försäkringsmedicin är en del i 
vård och behandling, och planen tydliggör detta. Planen utgår från befintligt stöd, 
pågående utvecklingsinsatser samt strategier som inte kräver utökad finansiering.  

Planen består av regionala mål för det kliniska försäkringsmedicinska arbetet, och en 
beskrivning av genomförandet. Till de regionala målen finns kopplat ett antal strategier. De 
olika strategierna kommer att behöva omsättas i ett antal konkreta aktiviteter för att målen 
ska uppnås. Planen inleds med en nulägesbeskrivning inom området. Strategierna bygger 
på den aktuella nulägesbeskrivningen.  

Den regionala planen för klinisk försäkringsmedicin beskriver nuvarande stöd och 
pågående aktiviteter. Planen är ett underlag för att utveckla och samordna regionens 
verksamheter. Revidering och uppföljning behöver ske i takt med att stöd utvecklas. 

Uppdrag 
I april 2021 gav hälso- och sjukvårdsdirektören uppdrag att en regional plan för klinisk 
försäkringsmedicin 2021 – 2026 i Västra Götalandsregionen skulle tas fram (Dnr HSS 
2021-00508). 

Koncernkontoret har som uppdrag att leda, utveckla och samordna Västra 
Götalandsregionens förvaltningar för att nå de politiska målen. I detta uppdrag ingår att 
hålla samman hälso- och sjukvården. Klinisk försäkringsmedicin är en del av hälso- och 
sjukvård, och en del i vård och behandling.  

Uppdraget innebär att ta fram en regional plan för försäkringsmedicin för 2021 – 2026 i 
enlighet med koncernkontorets uppdrag. Syftet med planen är att nå en ökad enhetlighet 
och kvalitet i regionens försäkringsmedicinska arbete. Planen ska beskriva hur 
verksamheterna uppnår detta. 

Den regionala försäkringsmedicinska planen utgår från Socialstyrelsens beskrivning av 
försäkringsmedicin. Patientens delaktighet och personcentrerat arbetssätt är viktiga inslag. 

Planen ska innefatta bland annat kunskapsstöd, uppföljning och samverkan. 

Bakgrund 
Staten har under ett flertal år gett regionerna statsbidrag för utveckling av den kliniska 
försäkringsmedicinska verksamheten. Den största delen av hälso- och sjukvårdens 
försäkringsmedicinska arbete utgörs av sjukskrivningsprocessen.  

Socialstyrelsen har ett uppdrag att införliva försäkringsmedicin inom sitt ansvar, och har 
tagit fram en strategisk utvecklingsplan. Hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska 
arbete beskrivs av Socialstyrelsen på följande sätt: 
”Medicinska utredningar, bedömningar och insatser som påverkar och påverkas av 
sociala försäkrings- och trygghetssystem genom samspelet med individen.” 
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I sin utvecklingsplan beskriver Socialstyrelsen de områden som är utmaningar för hälso- 
och sjukvården. De pekar på att det finns behov av bättre samordning, enhetlighet och 
tydlighet i hälso- och sjukvårdens arbetssätt.  

Från den 1 februari 2020 finns en ny lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna 
patienter, Lag (2019:1297). Regionerna har fått en skyldighet att erbjuda 
koordineringsinsatser till patienter för att främja återgång till, eller inträde i arbetslivet. 
Flera utredningar har pekat på att stödet till patienterna behöver stärkas avseende 
rehabiliterande insatser. Av lagen framgår att koordineringsinsatser ska ges efter behov 
inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och bestå av personligt stöd, intern samordning 
och samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvården, men också med externa aktörer. 

Försäkringsmedicinskt arbete är en del i vård och behandling, och berör flera yrkesgrupper. 
Inom försäkringsmedicin finns samma krav på kvalitet, uppföljning och utvärdering som 
inom övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet. Därför bör rutiner för samverkan och 
systematiskt kvalitetsarbete finnas. 

Sedan några år finns en organisation för kunskapsstyrning på både nationell och regional 
nivå. På båda nivåerna finns programområde där försäkringsmedicin ingår. Syftet är att 
arbeta med kunskapsunderlag för att ge vårdpersonal ett bättre stöd vid behandlingar, att 
patienter upplever höjd kvalitet och att vården blir jämlik. 

  

Klinisk försäkringsmedicin – definition 
Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) formulerade 2017 en definition av 
försäkringsmedicin. Definitionen omfattar den försäkringsmedicinska verksamhet som kan 
förekomma i olika verksamheter och organisationer:  

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

Socialstyrelsens beskrivning av försäkringsmedicin är: 

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

Denna beskrivning är utgångspunkten för den regionala planen för försäkringsmedicin. 

I Socialstyrelsens utvecklingsplan för försäkringsmedicin återfinns en visualisering av 
hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska arbete:  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20191297-om-koordineringsinsatser-for_sfs-2019-1297
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Av den kompletterande texten framgår: ”Hälso- och sjukvårdens arbete och insatser syftar 
till att påverka individens hälso- och funktionstillstånd (förmågor m.m.) i positiv riktning. 
Individens hälso- och funktionstillstånd och hälso- och sjukvårdens insatser påverkar 
behovet och rätten till förmåner från försäkringssystemet. Intyg och medicinska underlag 
ligger även till grund för besluten om förmåner”. Socialstyrelsen har valt att använda 
begreppet försäkringsmedicin för att beskriva hälso- och sjukvårdens arbete. Detta innebär 
en beskrivning av hälso- och sjukvårdens arbete som inte är specifik för en viss förmån 
(exempelvis sjukpenning), en viss insats (exempelvis sjukskrivning) eller en specifik 
handläggande myndighet (exempelvis Försäkringskassan). 

Det nationella programområdet för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin har 
tagit fram en generisk modell för rehabilitering och delar av det försäkringsmedicinska 
arbetet som bedömning av förmåga till arbete eller annan sysselsättning, behov av 
sjukskrivning och behov av koordineringsinsatser. Försäkringsmedicin omfattar även flera 
andra delar som exempelvis ersättning för vård av barn, och assistansersättning.  

För patienter i arbetsför ålder beskriver den generiska modellen att det är viktigt att beakta 
patienternas möjlighet och behov av stöd för att bibehålla arbetsförmågan trots sjukdom 
eller skada. Försäkringsmedicinska bedömningar ska göras i enlighet med de övergripande 
principerna i Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd, och där det finns, även i 
de diagnosspecifika rekommendationerna. Vården kan behöva kommunicera med 
arbetsgivare och andra relevanta aktörer, som till exempel Försäkringskassan, i den 
eventuella arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 
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Nulägesbeskrivning 
Det finns olika former av stöd för klinisk försäkringsmedicin både på nationell och 
regional nivå. 

Nationellt stöd och utveckling för klinisk 
försäkringsmedicin   
På nationell nivå finns stöd för försäkringsmedicinskt arbete som omfattar regionerna men 
också andra aktörer. Det är främst Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner, Inera 
samt Nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård, som ger detta stöd. 
Här ges korta sammanfattningar av befintligt stöd samt av aktuella utvecklingsinsatser. 

Socialstyrelsen 
Socialstyrelsens roll är att vara Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. De 
stödjer och bidrar till utvecklingen av hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska arbete 
och verkar för en god rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess. Myndigheten har tagit 
fram en strategisk utvecklingsplan för försäkringsmedicin, Utvecklingsplan för 
försäkringsmedicin. I planen finns beskrivna de utmaningsområden som Socialstyrelsen 
uppfattar. 

 

 

I Socialstyrelsens visualisering av försäkringsmedicin delas hälso- och sjukvårdens arbete 
in i tre delar: 

• Medicinska utredningar 
• Medicinska bedömningar 
• Medicinska insatser 

 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-6-6781.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-6-6781.pdf
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Socialstyrelsen arbetar med att underlätta för hälso- och sjukvården i deras arbete. Inom 
försäkringsmedicin fortsätter utvecklingen av begrepp, termer, klassifikationer och 
informationsstruktur. De tar fram en försäkringsmedicinsk ordlista för dialogen mellan 
aktörerna, utvecklar ICF-stödet för att underlätta bedömningen av arbetsförmåga samt en 
informationsstruktur för intyg så att information kan hämtas från hälso- och sjukvårdens 
journalsystem till intygen. Socialstyrelsen stödjer även hälso- och sjukvården genom att 
utveckla uppföljningsmått inom det försäkringsmedicinska området för att underlätta 
uppföljning av det försäkringsmedicinska arbetet. En ytterligare insats som genomförs är 
att ta fram en beskrivning av individens sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess i syfte 
att skapa bättre förutsättningar för dialog och samförstånd bland processens aktörer. 

Idag finns följande stöd för försäkringsmedicinskt arbete. Inom flera av dessa 
områden pågår utveckling enligt ovan. 

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, FMB 
Det försäkringsmedicinska beslutsstödet, FMB. består av två delar. Den ena delen är 
övergripande principer som gäller generellt för sjukskrivning. Den andra delen innehåller 
rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga och behov av sjukskrivning vid olika 
diagnoser. 

De övergripande principerna används som vägledning för frågor som läkare, 
Försäkringskassan och andra stöter på i samband med sjukskrivningar. 

Sjukskrivningsrekommendationerna ska vara vägledande för bedömning av arbetsförmåga. 
Bedömningarna som sedan görs, utgår från varje enskild individs unika situation. 

Sedan 2015 är FMB integrerat i Ineras applikation för intygshantering, Webcert. Ett arbete 
pågår med att utveckla FMB till ett digitalt försäkringsmedicinskt kunskapsstöd, FMK. De 
generella delarna ska bidra till att skapa förutsättningar för ett gemensamt 
försäkringsmedicinskt arbetssätt där också individen kan vara medskapare. Avsikten är 
också att ge förutsättningar för en effektiv ledning och styrning av hälso- och sjukvårdens 
arbete. 

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF 
ICF är en klassifikation som gör det möjligt att beskriva en persons funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa utifrån en biopsykosocial modell. Tillsammans med Inera har 
Socialstyrelsen utvecklat ett ifyllnadsstöd baserat på ICF. 

Arbete pågår med en fortsatt utveckling för användning av ICF i försäkringsmedicinska 
sammanhang. 

Klassifikation av vårdåtgärder 
Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) vidareutvecklas av Socialstyrelsen. Avsikten är att 
bättre kunna dokumentera och registrera försäkringsmedicinska insatser som utförs inom 
hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen arbetar med att revidera relevanta koder och deras 
innehåll samt tillföra ett antal koder med särskild relevans för försäkringsmedicin.  

Uppföljning av insatser – utveckling av kvalitetsindikatorer  
En förstudie har gjorts för att kunna följa upp hälso- och sjukvårdens 
försäkringsmedicinska arbete, Uppföljningsmått för hälso- och sjukvårdens insatser i 
rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. Socialstyrelsen har gått vidare i ett nytt 

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-data/forsakringsmedicinskt-beslutsstod/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-1-7183.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-1-7183.pdf
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projekt för att fortsätta utveckla uppföljningsmått inom försäkringsmedicin. Projektet 
beräknas vara klart i slutet av år 2022.  

Försäkringsmedicinsk webbplats 
Socialstyrelsen ser behov av att utveckla en ny försäkringsmedicinsk webbplats med 
anledning av kommande försäkringsmedicinskt kunskapsstöd. Webbplatsen ska, när den är 
i drift, vara en samlingspunkt inom försäkringsmedicin. 

Inriktningsdokument om samverkan  
Socialstyrelsen och Försäkringskassan har haft ett regeringsuppdrag att genomföra 
utvecklingsinsatser för en förbättrad dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och 
sjukvården, se rapport Utvecklingsinsatser för en bättre dialog mellan Försäkringskassan 
och hälso- och sjukvården. 

Myndigheterna har inom uppdraget genomfört utvecklingsinsatser inom tre områden;  

• samarbete för bättre försäkringsmedicinska underlag  
• bättre stöd och utveckling av hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska arbete  
• strukturer och arbetsformer för dialog  

I arbetet ryms tidigare beskrivna utvecklingsinsatser för utveckling av FMB, stöd inom 
begrepp, termer och klassifikationer, samt arbetet med uppföljningsmått.  

Dessutom tas det fram en beskrivning av individens sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för dialog och samförstånd 
mellan aktörerna. 

På nationell nivå pågår ett arbete att stärka samarbetet mellan Försäkringskassan, Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen och Sveriges regioners nationella system 
för kunskapsstyrning. 

 

 

  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-10-7601.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-10-7601.pdf
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Sveriges Kommuner och Regioner 

Vägledning för utbildning och webbutbildning 
SKR har tagit fram sju vägledningar som kan användas av utbildningsansvariga, utbildare 
och handledare vid planering av försäkringsmedicinsk kompetensutveckling, 
Kompetensutveckling i försäkringsmedicin. Fem vägledningar riktar sig till läkare och 
bygger den försäkringsmedicinska kompetensen i flera steg, från grundläggande kunskaper 
till mer avancerade nivåer med förmåga till praktisk tillämpning. Två vägledningar riktar 
sig till funktionen för koordinering och till övrig berörd hälso- och sjukvårdspersonal. 

Vägledningarna ger rekommendationer om kompetensmål och förslag på vad olika 
utbildningsmoment kan innehålla för att motsvara målen. Syftet är säkerställa att läkare 
och övrig personal inom hälso- och sjukvården får den kompetens de behöver för arbetet 
med försäkringsmedicinska frågeställningar. 

Webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin är en webbaserad kurs som ger läkare under 
specialiseringstjänstgöring fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin. En 
webbutbildning finns även för AT/BT-läkare. Kurserna är en del av läkares 
kompetensutveckling i klinisk försäkringsmedicin och har tagits fram av SKR i samarbete 
med regioner. De motsvarar kraven i Socialstyrelsens målbeskrivningar för ST-läkares 
specialistutbildning b3 i Försäkringsmedicin samt delar av STa4, STa5, STb1 och STb2. 
Kursen utgår ifrån SKR:s vägledning för kompetensutveckling i försäkringsmedicin. 
Webbutbildningarna har tidigare kunnat användas utan kostnad. Under 2022 kommer en 
avgift att tas ut. 

Metodbok för koordinering 
Det finns stöd och material som SKR tagit fram för funktionen för koordinering. Till de 
som arbetar med uppdraget finns en särskild metodbok, Metodbok för koordinering. Den 
beskriver vilken kunskap och kompetens som krävs för uppdraget, hur koordineringsarbete 
och koordinering kan utföras. 

Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) 
Ett projekt där SKR har medverkat i utredning, utveckling och test av ett IT-baserat 
bedömningsstöd som kan användas i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. 
Utveckling har skett med användare i primärvård. Syftet med stödet är att hälso- och 
sjukvården med större träffsäkerhet ska kunna identifiera individer med ökad risk för 
längre sjukskrivning och behov av rehabiliteringsinsatser. Stödet består av flera delar. En 
del är en riskberäkning som bygger på prediktiva modeller. En annan del är råd och 
åtgärdsrekommendationer. 

Erfarenheter som kommit från andra regioner är att införande innebär ett omfattande 
implementeringsarbete. På sikt ger det nytta men kräver ett merarbete från läkarens sida. 

SKR erbjuder regionerna att ansluta sig till tjänsten mot en årlig kostnad. Se mer 
information:  
Rätt sjukskrivning, stöd | SKR 

Information om försäkringsmedicin och sjukskrivning 
SKR har samlat information med länkar för fördjupning inom området: 
Fördjupning om försäkringsmedicin och sjukskrivning | Rätt sjukskrivning | SKR 

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-845-6.pdf?issuusl=ignore
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-872-2.pdf?issuusl=ignore
https://skr.se/skr/halsasjukvard/forsakringsmedicin/rattsjukskrivningstod.5229.html
https://skr.se/rattsjukskrivning/foranvandare/fordjupningomforsakringsmedicinochsjukskrivning.33675.html
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Inera 
Inera har utvecklat Intygstjänster. Intygstjänster består av flera tjänster som tillsammans 
digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare. I Webcert kan 
vårdpersonal skapa digitala intyg för bland annat sjukpenning. Intygen samlas i en databas 
som tjänsterna Mina intyg, Rehabstöd och Intygsstatistik hämtar information från.  

Webcert 
Genom Webcert kan digitala intyg skapas och som sedan, efter patientens samtycke, kan 
skickas digitalt till Försäkringskassan och andra myndigheter. Patienten kan sedan se 
intyget i tjänsten Mina intyg 

Intygsstatistik 
Intygstjänster består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg 
mellan vård, myndigheter och invånare. I Webcert kan vårdpersonal skapa digitala intyg 
för bland annat sjukpenning. Intygen samlas i en databas som tjänsterna Mina intyg, 
Rehabstöd och Intygsstatistik hämtar information från, så att invånare, vårdpersonal och 
myndigheter kan ta del av intygen på olika sätt. 

Den digitala hanteringen omfattar i nuläget följande intyg utfärdade i hälso- och 
sjukvården: 

• Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning 
• Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång 
• Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga 
• Försäkringskassans läkarutlåtande för sjukersättning 
• Transportstyrelsens läkarintyg avseende högre körkortsbehörigheter eller 

taxiförarlegitimation 
• Transportstyrelsens läkarintyg diabetes 
• Läkarintyg om arbetsförmåga - arbetsgivare 
• Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden 
• Dödsbevis 
• Dödsorsaksintyg 

Det går även att se statistik på den ärendekommunikation som sker mellan vårdgivaren och 
Försäkringskassan avseende Läkarintyg för sjukpenning. Tjänsten innehåller information 
från alla meddelanden som har skickats elektroniskt som ett ärende från Försäkringskassan 
till intygsutfärdaren. 

Användare som har behörighet att ta del av statistik på vårdenhetsnivå kan även se 
rapporter som visar antal Läkarintyg för sjukpenning och ärendekommunikation fördelade 
på läkarna på vårdenheten. Bedömningen är att endast personer som arbetar med 
uppföljning för specifika vårdenheter, till exempel en verksamhetschef, har behov av att se 
statistik på denna detaljnivå. Rapporterna är därför inte tillgängliga för användare med 
övergripande behörighet på vårdgivarnivå.  

Statistiken baseras på utfärdade intyg. Det syns inte i statistiken om intygen har använts av 
patienten för att ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan, och inte heller vilken 
bedömning Försäkringskassan gör. Statistiken visar inte heller om patienten återgått till 
arbete innan sjukskrivningstiden löpt ut. 

https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/intygstjanster/
https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/intygstjanster/webcert/
https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/intygstjanster/intygsstatistik/
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Rehabstöd  
Rehabstöd är en tjänst för den som arbetar med att koordinera rehabiliteringsinsatser för 
sjukskrivna patienter. Det ger en överblick över alla pågående sjukfall på en vårdenhet. 
Rehabstödet är också tillgänglig för intygsskrivande läkare. Det ger då en överblick över 
alla pågående sjukfall där läkaren skrivit det senaste intyget. 

  

https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/intygstjanster/rehabstod/
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Nationellt system för Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård 
Sveriges regioner har ett gemensamt system för kunskapsstyrning.  

Nationellt kliniskt kunskapsstöd 
Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se) är regionernas 
gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera 
kunskapsinnehåll. Kunskapsstödet innehåller nationella rekommendationer. Det ägs av 
Sveriges regioner, och är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och 
sjukvård. 

Rekommendationerna är anpassade för användning i patientmötet, när läkaren exempelvis 
behöver stämma av vilka prover som bör tas, vilka behandlingar som rekommenderas eller 
vilka differentialdiagnoser man bör vara uppmärksam på. 

Kunskapsstödet innehåller idag både rekommendationer som hittills bara godkänts av en 
region och rekommendationer som genomgått kunskapsstödets kvalitetssäkringsprocess 
inklusive remiss till alla regioner.  

Rekommendationerna kan också innehålla information om sjukskrivning. Det är då en 
hänvisning till Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. 

Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp 
Inom kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård finns 26 nationella programområden. De 
leder kunskapsstyrningen inom sina områden. Avsikten är att minska skillnader i 
utredning, behandling och uppföljning och bidra till en god vård. Programområdena 
arbetar med att ta fram personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. 

Ett vårdförlopp anger kortfattat vad som ska göras, i vilken ordning och när. Det beskriver 
en personcentrerad och sammanhållen vårdprocess som omfattar en hel eller en del av en 
vårdkedja. Vårdförloppet innehåller även indikatorer för att följa upp i vilken grad 
patienten har fått vård enligt vårdförloppet. 

Vårdförloppet är ett stöd för en individanpassad och samskapad vård, där patientkontrakt 
är en viktig del. Patientkontraktet är en överenskommelse med patienten som innebär att en 
gemensam plan tas fram mellan patienten och dess samtliga vårdkontakter om vem som 
ska göra vad, hur och när och vem som är patientens fasta vårdkontakt. Vårdförloppen ger 
också stöd för klinisk försäkringsmedicin. 

Nationella programområden (NPO) 
Inom det nationella systemet för kunskapsstyrning finns ett nationellt programområde för 
rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, NPO rehabilitering, habilitering och 
försäkringsmedicin. 

Generisk modell för rehabilitering och försäkringsmedicin - PSV 
NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin har tagit fram två generiska 
modeller för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete. Den ena avser 
integrering i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, Generisk modell för 
rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin PSV. 

https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/start
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/nporehabiliteringhabiliteringochforsakringsmedicin.56456.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/nporehabiliteringhabiliteringochforsakringsmedicin.56456.html
https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.888036617b192361ee2306f/1628610121306/Vardforlopp-generisk-modell-rehabilitering.pdf
https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.888036617b192361ee2306f/1628610121306/Vardforlopp-generisk-modell-rehabilitering.pdf
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Den andra modellen är en generisk modell för klinisk verksamhet. Generisk modell för 
rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Båda modellerna har liknande innehåll. 

En generisk nationell modell för rehabilitering skapar förutsättningar för att alla patienter i 
behov av rehabilitering får ett strukturerat omhändertagande med tidig individuell 
bedömning, upprättande av rehabiliteringsplan, evidensbaserade åtgärder och uppföljning. 
I den generiska modellen ingår delar av det försäkringsmedicinska arbetet som bedömning 
av förmågan till arbete eller annan sysselsättning, behov av sjukskrivning och behov av 
koordineringsinsatser för återgång i arbete. Sjukskrivning som en del i vård och behandling 
kan därför ingå som en åtgärd i rehabiliteringsplanen. 

Den generiska modellen anger indikatorer för uppföljning i form av processmått. Som 
datakälla används information från regionernas vårdinformationssystem. Uppföljningen 
bygger på ett antal KVÅ-koder. 

 

  

https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Generisk%20modell%20f%C3%B6r%20rehabilitering%20och%20delar%20av%20forsakringsmedicinskt%20arbete_for%20klinisk%20verksamhet.pdf
https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Generisk%20modell%20f%C3%B6r%20rehabilitering%20och%20delar%20av%20forsakringsmedicinskt%20arbete_for%20klinisk%20verksamhet.pdf
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Klinisk försäkringsmedicin i Västra Götalandsregionen 
Regionen har idag ett strukturellt stöd för kliniskt försäkringsmedicinskt arbete. Delar av 
stödet beskrivs nedan. 

Utbildning i klinisk försäkringsmedicin 
Regionen har ett utbildningsprogram för AT/BT-läkare, ST-läkare, specialister och för 
PLUS-programmet. Utbildning finns också för övriga yrkesgrupper. Vissa utbildningar är i 
form av webbutbildningar. För funktionen för rehabkoordinering finns motsvarande kurser. 
VGR har också genom Göteborgs Universitet erbjudit en 7,5 hp-kurs Koordinering av 
rehabiliteringsprocessen. Utbildningsprogrammet finns på hemsidan, Utbildningar. 

Funktion för rehabiliteringskoordinering  
Från 1 februari 2020 finns en lag om koordineringsinsatser som innebär att regionerna har 
en skyldighet att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras 
återgång i arbete eller inträde i arbetslivet. Om en patient kan antas behöva 
arbetslivsinriktad rehabilitering ska regionen informera Försäkringskassan. Funktionen för 
rehabiliteringskoordinering kan ge personligt stöd till patienter, samordna insatser samt 
samverka externt. En regional riktlinje för rehabiliteringskoordinering är planerad.  

Försäkringsmedicinskt ansvarig läkare 
Uppdraget för försäkringsmedicinskt ansvarig läkare finns beskrivet i följande dokument: 
Försäkringsmedicinskt ansvarig läkare. 

Försäkringsmedicinskt ansvarig läkare infördes när området försäkringsmedicin var nytt 
och började tydliggöras i regionen. Många läkare och annan personal saknade då kunskap 
inom ämnet. Genom regelbundna utbildningsinsatser finns numera en generell kunskap 
inom området. 

Hemsida 
Det finns via Vårdgivarwebben en hemsida för information till verksamheterna: 
Försäkringsmedicin 

Regionalt programområde för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 
(RPO) 
Inom ramen för regionens kunskapsstyrning finns Regionalt programområde för 
rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. RPO säkerställer att nationellt 
framtagna kunskapsunderlag tas omhand och omsätts till regionalt anpassade processer. 

Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp 
Som kunskapsstöd för kunskapsstyrning finns vårdförlopp. Detta finns beskrivet tidigare i 
dokumentet. 

De nationella vårdförloppen anpassas till regionala kunskapsstöd för att sedan 
implementeras i verksamheterna. Det finns en nationell generisk modell för rehabilitering, 
och delar av försäkringsmedicin, som kommer att kunna appliceras på regionala 
vårdförlopp. 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/forsakringsmedicin/utbildningar/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/8ced5c83-4448-4799-83a3-a8108f1bfeca/Uppdrag%20FMA.pdf?a=false&guest=true
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/forsakringsmedicin/
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Styrande dokument inom hälso- och sjukvården 
Styrande dokument inom hälso- och sjukvård utgår från evidensbaserad kunskap eller 
konsensus om bästa diagnostik och behandling, alternativt föreskrifter och lagar. 
Kunskapsunderlag för styrande dokument är exempelvis Nationella riktlinjer, Nationella 
vårdprogram och andra evidens- och konsensusbaserade rekommendationer från Nationella 
programråd och motsvarande, kunskapsunderlag baserad på SBU-rapport eller HTA-
rapport, publicerade studie, eller regionalt framtagna kunskapsunderlag. 

Regionen har tre olika typer av styrande dokument. Dessa är regional medicinsk riktlinje, 
regional riktlinje och regional rutin. 

De styrande dokumenten kan innehålla stöd för kliniskt försäkringsmedicinskt arbete. 
Rehabilitering är en del som finns med i beskrivning av behandling.  

Enligt mallar för regionala medicinska riktlinjer ska vårdnivåer och samverkan beskrivas i 
form av vårdprocess. Dessutom ska rekommendationer för fördelning av ansvar mellan 
aktuella vårdnivåer beskrivas. 

Inom vårdval rehab finns ett förslag till en individuell rehabplan. Mallen kan anpassas med 
kompletteringar efter varje verksamhets önskemål.  

 

  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/styrande-dokument-inom-halso--och-sjukvard/
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Forskning 
Klinisk försäkringsmedicin är ett tämligen outforskat område. Genom statliga medel har 
det riktats forskningsbidrag inom området. I Västra Götaland sker forskning främst via 
FoU Primärvård, Regionhälsan, och via Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademien. 
De båda organisationerna kan bidra med ny kunskap inom området, och också medverka i 
framtida kompetensutveckling. 

FoU Primärvård 
Inom primärvård i Västra Götalandsregionen pågår ett flertal projekt i samverkan med 
universitet och högskolor som berör arbete och hälsa. Forskning bedrivs om insatser för att 
förebygga sjukskrivning eller återgång i arbete efter sjukskrivning. Målgruppen för 
forskningen är personer med psykisk ohälsa och smärttillstånd. Psykisk ohälsa, smärta och 
arbete - fou-primarvard (vgregion.se) 

Göteborgs Universitet, GU 
Inom universitetets avdelning för samhällsmedicin och folkhälsa bedrivs forskning inom 
försäkringsmedicin, Försäkringsmedicin. 

Aktuella forskningsområden: 

• riskfaktorer för sjukskrivning 
• förebygga sjukfrånvaro 
• risk- och skyddsfaktorer för återgång i arbete 
• primärvårdens arbetssätt vid sjukskrivning 
• chefers kunskap om psykisk ohälsa 
• underlätta kommunikation mellan patient, läkare och arbetsgivare 

 

  

https://www.vgregion.se/f/regionhalsan/FoU-primarvard/fou-publikationer/fou-projekt/projekt---psykisk-ohalsa-och-arbete/
https://www.vgregion.se/f/regionhalsan/FoU-primarvard/fou-publikationer/fou-projekt/projekt---psykisk-ohalsa-och-arbete/
https://www.gu.se/medicin/var-forskning/samhallsmedicin-och-folkhalsa/forsakringsmedicin
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Regiongemensamt mål  
Utgångspunkt för regional plan för klinisk försäkringsmedicin är ett regiongemensamt 
långsiktigt mål. Dessutom finns det särskilda mål inom tre områden: kunskap och 
kompetens, stöd för kliniskt försäkringsmedicinskt arbete, samt uppföljning och 
utvärdering. 

Regiongemensamt långsiktigt mål 
En hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet såväl medicinskt som 
försäkringsmedicinskt, och som utgår från individens behov och situation.  

1. Kunskap och kompetens 

Strategi 1.1. Kompetens för läkare 
Alla läkare ska 2022 ha kompetens enligt följande: 

• Läkares grundutbildning: huvudsakligen uppnå kännedom om eller 
förståelse för olika försäkringsmedicinska frågeställningar.  

• Läkares allmäntjänstgöring/bastjänstgöring: fördjupa sitt kunnande 
och att tillämpa kunskaper under handledning.  

• Läkares specialiseringstjänstgöring: läkaren ska successivt lära sig att 
självständigt tillämpa sina kunskaper i mötet med patienten.  

• Specialistkompetenta läkare: bibehålla kompetens och kunna anpassa 
det kliniska arbetet med försäkringsmedicinska frågor till förändringar i 
regelsystem och handläggning av olika sjukdomstillstånd.  

• Medicinskt sakkunnig läkare: ytterligare kompetens med fokus på 
systemkunskap och pedagogisk kompetens.  

Strategi 1.2. Kompetens för hälso- och sjukvårdspersonal 
Hälso- och sjukvårdspersonal: uppnå kännedom om eller förståelse för olika 
frågeställningar för att kunna bidra till vårdteamets försäkringsmedicinska arbete.  

Funktion för koordinering: grundläggande basutbildning, kontinuerlig fortbildning och 
vidareutbildning relaterat till utbildningsbakgrund, arbetsuppgifter och verksamhetens 
uppdrag.  

Strategi 1.3. Regelbunden fortbildning 
Det ska finnas möjlighet till regelbunden fortbildning inom försäkringsmedicin. 
Fortbildningen ska följa nationell och internationell kunskapsutveckling inom området. 

Mål till 2026: Alla berörda medarbetare ska ha tillräcklig kunskap inom klinisk 
försäkringsmedicin för att kunna ge en god vård. 
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2. Stöd för kliniskt försäkringsmedicinskt arbete 

En god försäkringsmedicinsk process är en process som präglas av en god vård med 
individen som medskapare och en god samverkan. Processen ska bidra till en god hälsa 
och att individen får rätt stöd för att kunna utveckla och bibehålla sin förmåga att delta 
aktivt i samhällslivet. 

Stöd ska finnas för försäkringsmedicinsk: 

• Utredning och bedömning 
• Behandling och insatser 
• Uppföljning och utvärdering av insatserna 
• Dokumentation 
• Information till vårdpersonal 

Strategi 2.1. Förutsättningar för utredning 
Det ska finnas förutsättningar för att göra en försäkringsmedicinsk utredning och 
bedömning, och att kunna påverka en patients funktionstillstånd och förmåga.  

I de fall det är aktuellt, ska stöd finnas för tidiga och förebyggande insatser för att patienten 
ska kunna bibehålla sin aktivitetsförmåga. 

Strategi 2.2. Stöd för behandling och insatser 
Det ska finnas stöd för behandling, rehabilitering och försäkringsmedicinska insatser.  
Det ska ske samordning och samverkan av försäkringsmedicinska insatser med patienten, 
vårdteamet, andra vårdenheter samt med myndigheter. Patienten ska vara en aktiv 
medskapare i sin försäkringsmedicinska process. 

Strategi 2.3. Möjlighet till uppföljning 
Det ska finnas möjligheter för verksamheterna att följa upp och utvärdera hur patientens 
funktions- och aktivitetsförmåga utvecklas. 

Strategi 2.4. Stöd för dokumentation 
Det ska finnas stöd för att kunna dokumentera försäkringsmedicinsk bedömning, planering 
och rekommendation.  

Strategi 2.5. Tillgång till information 
Vårdpersonal ska ha tillgång till information om klinisk försäkringsmedicin.  

Strategi 2.6. Kontaktperson för försäkringsmedicin 
Det ska på enheten finnas en kontaktperson för försäkringsmedicin (läkare). 

 

Mål till 2026: Verksamheterna ska ha ett sådant stöd i sitt arbete att de kan uppnå en 
hög kvalitet och uppfylla kravet på god vård. 
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3. Uppföljning och utvärdering 

Strategi 3.1. Verksamhetsstatistik 
Verksamheter ska kunna ta fram verksamhetsstatistik kring sjukskrivning. 

Strategi 3.2. Kvalitetsindikatorer  
Kvalitetsindikatorer enligt nationell standard ska finnas 2023. Indikatorerna ska bygga på 
Socialstyrelsens arbete som beräknas vara klart 2022. 

 

  

Mål till 2026: Det ska finnas möjligheter för uppföljning. Det ska finnas stabila 
kvalitetsindikatorer som följer nationell standard. 

Mål ska finnas för uppföljning på regional nivå och för verksamheter inom områdena 

• Försäkringsmedicinsk kompetens 
• Försäkringsmedicinska åtgärder 
• Samverkan 
• Personcentrerad vård och delaktighet 
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Genomförande 
Koncernkontoret ansvarar för att regional plan för klinisk försäkringsmedicin genomförs. 
Strategierna konkretiseras genom framtagande av ett antal konkreta aktiviteter. En 
uppföljning av genomförandet görs årligen. 

Regionalt programområde för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin fungerar 
som stöd i genomförandet. 

Regelbundet görs avstämningar av relevanta frågor i befintliga grupperingar som till 
exempel Samordningsråd för primärvård, forum för förvaltningarnas utvecklingschefer och 
chefläkare. 
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