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medlem

Vinstchans på Medicinska riksstämman
Under Medicinska riksstämman visar vi upp en palett av frågor som Läkarförbundet driver. Vilken fråga ligger dig varmt 
om hjärtat? Var med och satsa – kanske blir det du som vinner?

Vi ses i Läkarförbundets och Läkartidningens gemensamma monter!
Monter a04:10

30 november – 2 december

En bra kommunikation mellan Försäk-
ringskassan och läkare är viktig för att upp-
nå en patientsäker, rättssäker och praktiskt 
fungerande hantering samt för att skapa 
förtroendet för försäkringen. Alla landsting 
arbetar för närvarande med att läkarintyg 
ska kunna skickas elektroniskt mellan vården 
och Försäkringskassan. I dagsläget har 15 
landsting kommit igång. För att få del av 
den så kallade sjukskrivningsmiljarden är 
det ett villkor att 90 procent av intygen 
skickas elektroniskt och i februari blir det 
klart vilka landsting som klarar det målet. 
Det kommer också att vara möjligt, efter 
samtycke från patienten, att via ett elek-
troniskt ”fråga-svar-system” kommunicera 
direkt med handläggaren på Försäkrings-
kassan. 

Bedömning av arbetsförmåga
För närvarande prövas ett instrument för 
bedömning av arbetsförmåga som Försäk-
ringskassan har tagit fram på uppdrag av 
regeringen. Som det nu ser ut består instru-
mentet av tre delar: självrapport, aktuella 
medicinska underlag och en klargörande 
undersökning som görs av särskilt utbil-
dade läkare.

Vad gör 
LäkarförbUndet?
Läkarförbundet arbetar på olika sätt 
med att skapa goda förutsättningar 
för läkare att arbeta med en sjuk-
skrivningsprocess av hög kvalitet. 
Under 2011 har vi fortsatt arbeta för 
att kommunikationen mellan läkare 
och försäkringskassan ska förbättras. 
Vi har svarat på remisser på området 
och vi ingår i referensgrupper.

Under flera år har det förts en intensiv och stundom mycket högljudd 

diskussion om förändringar i sjukförsäkringen. de nya reglerna har inte 

riktigt hittat sin form. de kallas fortfarande för ”nya” trots att de trädde 

i kraft 2008. Läkarens roll är ofta med i debatten, och då är det främst 

intygen som diskuteras.

fler förändringar att vänta
Verktyget mynnar ut i bedömning av 

personens medicinska förutsättningar för 
arbete. Detta ska sedan handläggaren kun-
na relatera till kraven på arbetsmarknaden. 
Efter justeringar och ytterligare prövning 
förväntas ett slutligt förslag under nästa år. 
Läkarförbundet är delaktig i arbetet via en 
referensgrupp till Försäkringskassan.

Förslag på förändringar
Efter valet 2010 tillsatte regeringen en ar-
betsgrupp som skulle se över sjukförsäk-
ringen och i budgetpropositionen presen-
terar  nu regeringen ett förslag. I förslaget 
görs den bortre tidsgränsen för hur länge 
man kan uppbära sjukpenning mindre 
skarp, en öppning för att uppbära sjuk-
penning under längre tid införs om det 
anses ”oskäligt” att sjukpenningen upphör. 
Vidare föreslås en ersättning till så kallade 
nollklassade. Vad gäller 180-dagars pröv-
ningen har regeringen gett ett uppdrag till 
Försäkringskassan att utreda frågan.

Läs mer om förändringar i sjukförsäk-
ringen på www.forsakringskassan.se.

Kan läkare  
sjukförsäkringen?
Läkaren har en nyckelroll i sjuk-
skrivningsprocessen, men vilken 
kännedom har de om reglerna?

försäkringskassan har gjort en 
undersökning av läkares, arbets-
givares och arbetsförmedlingens 
kännedom om sjukförsäkringen. 
hur läkare själva uppskattade sina 
kunskaper, och hur deras resultat 
på försäkringskassans kunskaps-
frågor sedan överträffade deras 
självskattning, kan du läsa  om på 
www.forsakringskassan.se

Bra jobbat!
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