
 
 
 

 

Inbjudan till digitalt seminarium: 

Försäkringsmedicin i pandemins tid 
-   erfarenheter och kunskap hittills 

 

 
Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) bjuder in till ett digitalt seminarium med temat 
försäkringsmedicin i pandemins tid. Seminariet ger dig möjlighet att ta del av 
erfarenheter, aktuell kunskap samt exempel från det försäkringsmedicinska området i 
nuläget, under pandemin. Det ges även tillfälle till frågor och inspel.  
 
Varmt välkomna till ett högaktuellt seminarium! 
 
Arbetsgruppen för seminariet 
(med representanter från Försäkringskassan, Socialstyrelsen, SKR, Sveriges Läkarförbund och Karolinska 
Institutet) 

 
 
 Tid: Torsdagen den 22 april 2021, kl.09:00-12:00 

Plats: Seminariet är webbsänt och länk till sändningen skickas ut någon dag i förväg, till er som 

är anmälda. 

Målgrupp: Ni som arbetar med försäkringsmedicinska frågor, t. ex inom sjukskrivning och 
rehabilitering; läkare, rehabiliteringskoordinator, handläggare, andra nyckelpersoner och chefer 
inom hälso- och sjukvården, Försäkringskassan, andra berörda myndigheter och organisationer. 

Kostnad: 200 kr (exkl. moms) per uppkoppling. Är ni fler som sitter tillsammans behöver ni 
endast göra en anmälan. För fler uppkopplingar krävs fler anmälningar. 

Anmälan: Anmälan görs via denna länk. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan 
person. Sista anmälningsdag 16 april. 

Information: För frågor kring anmälan: SKR konferens, konferens@skr.se, tfn 08-452 70 00. 
För frågor om innehållet: Cecilia Alfvén, cecilia.alfven@skr.se, tfn 08-452 76 27 eller Anna 
Martinmäki, anna.martinmaki@forsakringskassan.se, tfn 010-116 91 98 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=17350&CLEAR=yes&REGLINENO=4&REGLINEID=94620&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
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PRELIMINÄRT PROGRAM 
  

 Välkomma och inledning  

 

 De många tillfälliga förändringarna inom sjukförsäkringen under pandemin – vad har 

beslutats under åren 2020–2021 och hur ser utfallet ut inom sjukförsäkringen med 

koppling till covid-19?   

Terese Östlin (nationell försäkringssamordnare) och Fanny Jatko (analytiker), 

Försäkringskassan 

 

 Socialstyrelsens arbete med att ta fram underlag och stöd till hälso- och sjukvården 

om covid-19 under nya förutsättningar – bl  a genomgång av kunskapsstöd om 

postcovid.  

Anders Berg (utredare), Urban Nylén (medicinskt sakkunnig) och Regina Ylvén 

(utredare), Socialstyrelsen 

 

 Hälso- och sjukvårdens erfarenheter från pandemin ur ett försäkringsmedicinskt 

perspektiv - att göra försäkringsmedicinska bedömningar digitalt – möjligheter och 

utmaningar.  

Johanna Broms (medicinskt sakkunnig) från Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) ger en lägesbild 

 

 Aktuellt arbete inom nationella programområdet (NPO) rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin, nationellt system för kunskapsstyrning. 

Stefan Bragsjö (ordförande) informerar 

 

 SKR:s arbete med försäkringsmedicinska frågor under pandemin 

Cecilia Alfvén (handläggare), SKR    

 

 Samverkan mellan de nationella aktörerna under pandemin: vilka erfarenheter och 

lärdomar kan dras? Diskussion där Försäkringskassan, SKR och Socialstyrelsen 

berättar om erfarenheterna under pandemiåret. 

Helén Lundkvist Nymansson (sektionschef) SKR, Michael Boman (nationell 

samverkansansvarig), Försäkringskassan och Anders Fejer (enhetschef), 

Socialstyrelsen 

 

 Avslutning  

 

NFF består av representanter för Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och 
Regioner, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringsmedicinsk forskning (Karolinska Institutet). 


