
Inbjudan!  
Till en Lär- och 

Spridningskonferens om 
arbetsförmågebegreppet 

och arbetslivets 
betydelse. 

 

Medlefors den 5-6 september 2012 

 

Medlefors Folkhögskola och Samordningsförbundet i Skellefteå, i samarbete med 
ESF-rådet, bjuder in till en lär- och spridningskonferens. Syftet med konferensen är 
att sprida kunskaper och erfarenheter från ESF– och Finsam-projekt som vänder sig 
till deltagare med långvarig offentlig försörjning som t.ex. arbetslöshetsersättning, 
sjukersättning, försörjningsstöd m.m. och som behöver stöd från myndigheter. 

 

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

 

Konferensen vänder sig till dig som arbetar/medverkar i projekt som medarbetare 
eller projektledare, finansiär, projektägare eller styrgruppsrepresentant samt till dig 
som i egenskap av politiker eller beslutsfattare företräder Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa, kommun eller landsting. 

   



Lär– och Spridningskonferens på 
Medlefors 5-6 september 2012 

 

 Priser, exl. Moms: 

 Konferensavgift/pers.    1200 kr (konferens, lunch och fika) 

 Middag 2 rätter/pers.    184 kr 

 Logi, enkelrum inkl. frukost/pers.  890 kr 

 Logi, dubbelrum inkl. frukost/pers.  570 kr 

 

Med din/er anmälan önskar vi följande information: namn, ev. behov av specialkost, 
om ni delta vid middagen och om ni vill övernatta.  

Vi behöver också få veta organisationsnummer, faktureringsadress och ev. 
faktureringskod.  

 

Anmälan senast 24 augusti 2012 till annamaria.hedlund@medlefors.se  

Vid frågor, ring Annamaria på 070-379 53 58 

 

Väl mött! 

hälsar Medlefors Folkhögskola och Samordningsförbundet 

 

Hitta till Medlefors: 

 

 



 

Program Lärkonferens Dag 1 — Onsdag 5 september 

09:45 Kaffe och smörgås. Inregistrering.  

10:30  Inledning — Välkomna!  

10:45 ”Metoder för bedömning av arbetsförmåga” - Jan Larsson, Försäkringskassan 

 

 

 

 

 

 

11:45 Rast 

11:55 ”Arbetslivets betydelse för att människor med nedsatt hälsa ska kunna vara 

  kvar i jobb” - Gun Johansson, Linköpings universitet 

 

 

 

 

13.00   Lunch 

14:00 Introduktion till One-to-One-möten 

14.10 One-to-One-möte 1 

15:40 Fika 

16:00 One-to-One-möte 2 

17:30  Gemensam summering  av dagen   

18:00 MIDDAG 

 

 

 

Försäkringskassan fick 2010 uppdraget att vidareutveckla metoder för bedöm-
ning av arbetsförmåga. Uppdraget har redovisats i tre delrapporter. Ett be-
gränsat införande har inletts under hösten 2011 där bl.a. nya sätt att göra den 
försäkrade delaktig samt nya sätt att uttrycka den försäkrades förmågor prö-
vats. Under 2012 kommer det nya bedömningsverktyget att utvärderas, revide-
ras och implementeras i Försäkringskassans verksamhet och strategiskt valda 
landsting. Jan Larsson, Försäkringskassan, är projektledare för utredningen 
och införandet av de nya metoderna. Temat för föreläsningen är utveckling av 
metoder för bedömning av arbetsförmåga. 

Presentation av sjukflexibilitetsmodellen, som beskriver hur arbetsförhållanden 
och arbetsorganisation kan påverka arbetsförmåga och sjukskrivning. Dessutom 
presenteras forskning om hur effektiva arbetsplatsinterventioner är och vad 
det kan innebära för arbetsplatsen med en arbetskamrat som har vacklande 
hälsa. Avslutningsvis diskuteras möjligheter och hinder för jobbyte bland sjuk-
skrivna.  



 

 

 

 

 

Program Lärkonferens Dag 2 — Torsdag 6 september 

 

08:00 Konferensen drar igång igen… 

08:15 One-to-One-möte 3 

09:45 Fika 

10:15 ”Arbetsförmåga i sjukförsäkringen - ett möte mellan juridik och medicin”       

  - Ruth Mannelqvist, Umeå universitet 

 

 

 

11:15  Rast 

11:25 Nästa programperiod - Lars-Erik Sjöblom, ESF-rådet 

 

 

 

12:30 Lunch 

13.30 Paneldebatt med Kurt Kvarnström (s), Eva Lohman (m), och Solveig Zander (c)  

  - samtliga Riksdagens socialförsäkringsutskott. 

  Hur ska samverkan mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting och kommun  

  utformas för att utveckla samarbetet mellan myndigheterna och förbättra stödet till  

  individen? 

  Moderator; Stellan Berglund, Samordningsförbundet 

14:30 Sammanfattning av konferensen, utvärdering 

15:00 Avslutning med fika 

 

 

 

 

I den svenska allmänna och offentliga sjukförsäkringen ska rätten till ersättning 
baseras på en individuell bedömning av hur sjukdom påverkar den enskildes för-
måga att arbeta. Temat för föreläsningen är mötet mellan juridik och medicin 
när det gäller den rättsliga förståelsen av arbetsförmågebegreppet. 

Socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar 

utanförskap. Lars-Erik informerar oss om framtida förutsättningar och kom-

mande programperiod . 


