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LÄRKONFERENS

Medlefors Folkhögskola och Samordningsförbundet i Skellefteå bjuder in 
till en regional  lärkonferens. Syftet med konferensen är att sprida kunskaper 
och erfarenheter från projekt med arbetslösa och sjukskrivna, här i form 
av genomförandeprojekt ESF programområde 2 och FINSAM-projekt.

Konferensen erbjuder intressanta föreläsningar, möjlighet att dela 
med sig av kunskap från ”sitt” projekt samt få ta del av kunskaper och 
erfarenheter av andra, se bifogat program. Vi vill på detta sätt bidra 
ytterligare till regionens utveckling samt ge möjlighet för er som deltar 
att knyta kontakter och bilda nätverk.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar i projekten, som medarbetare 
eller projektledare, styrgruppsrepresentant eller fi nansiär, men också till 
dig som är politiker eller beslutsfattare, företrädare för Arbetsförmedlingen 
eller Försäkringskassan.

Anmälan senast 1 juni 2011 till annamaria.hedlund@medlefors.se
Vid frågor, ring Annamaria på 070-379 53 58

Väl mött!

på



PROGRAM
Dag 1 – Torsdag 18 augusti

09.00  Konferensen startar - Välkomna

09.30   Föreläsning - ”Samverkan i arbetsinriktad rehabilitering” 
  Christian Ståhl, Linköpings universitet

16.00  Möte 3: Fortsatta one-to-one-möten

17.00  Summering och slut för dagen

18.00   MIDDAG

11.00  FIKA och mingel

09.30   Föreläsning - ”Lärande utvärdering/Följeforskning” 
  Sven Jansson, ESF-rådet

Christian Ståhl från Rikscentrum för arbetslivsinriktad 
rehabilitering, Linköpings universitet, har studerat im-
plementeringsprocesser i två samordningsförbund, där 
utveckling av samverkansprojekt och tillvaratagande av 
erfarenheter diskuteras. 

Lärande utvärderingen har denna programperiod lyfts 
fram som en strategisk metod för att stödja projekt-
genomförandet och bidra till ständig förbättring av 
projekt och program i Sverige och övriga EU. Sverige 
har visat hur man utifrån EU:s policyrekommendatio-
ner kan skapa en modell som fått stor spridning och 
genomslag inte bara i Sverige utan i hela EU.

12.00  LUNCH

13.30   Möte 1: One-to-one-möte med projekt. Tre möten sammanlagt/projekt

14.30  FIKA

15.00  Möte 2: Fortsatta one-to-one-möten

Syftet med lärande utvärdering är att bidra till att både lärande och en god 
styrning medan projektet och program genomförs.

Hur kan lärande utvärdering bidra till långsiktiga

Temat för föredraget är strategier, kunskapsutveckling 
och implementering i tvärorganisatoriska kontexter. 

 eff ekter och hållbar utveckling i projekt och program?



Dag 2 – Fredag 19 augusti

08.30   Föreläsning - ”Bedömning av arbetsoförmåga med hjälp av DFA-analys” 
  Jan Weibring, försäkringsmedicinsk koordinator vid Försäkringskassan

10.00  FIKA

10.30   Föreläsning - ”Samhällsekonomiska kalkyler, analyser och utvärderingar”
  Claes Malmquist, Payoff 

12.00  LUNCH

13.00  Paneldebatt mellan projekt och politiker.
  I panelen politiker och tjänstemän. Moderator: Stellan Berglund, Samordnings- 
  förbundet.

14.30  Sammanfattning av konferensen av respresentant från ESF-rådet.

14.50  Utvärdering av konferensen

15.00  Avslutning med FIKA

”Bedömning av arbetsoförmåga vid sjukdom tar sin 
utgångspunkt i en analys av sjukdom(diagnos), funk-
tionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Denna 
kedja ska hänga ihop och utgöra ett sammanhang som 
kan ligga till grund för Försäkringskassan bedömning 
av rätten till sjukpenning. Kedjan benämns DFA-kedjan 
och har kommit att bli ett verktyg och ett pedagogiskt 
instrument som används i samband med gruppkonsul-
tationer med de försäkringsmedicinska

rådgivarna och försäkringsspecialister inom Försäkringskassan. 

Informationen som ligger till grund för DFA-analysen hämtas ur de läkarintyg 
som Försäkringskassan får in från läkare som sjukskriver sina patienter. Infor-
mationen i läkarintyget är därför avgörande för att ett beslut om sjukpenning 
ska kunna fattas på ett så korrekt och rättssäkert underlag som möjligt.”


