
 

Program Lärkonferens Dag 1 — Torsdag 18 augusti 

 

09:00  Inskrivning och FIKA 

09:30  Konferensen startar — Välkomna!  

09:45  Föreläsning ”Samverkan i arbetslivsinriktad rehabilitering”       

  Christian Ståhl, Linköpings universitet 

 

 

 

11:15  RAST 

11:30  Föreläsning ”Lärande utvärdering/följeforskning”                          

  Sven Jansson, ESF-rådet 

 

 

 

 

 

12:30  LUNCH    

  För projektfolket:            För övriga: 

17:00  Gemensam summering  av dagen   

18:00  MIDDAG 

 

 

 

Christian Ståhl från Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering, Linköpings universitet, har 

studerat implementeringsprocesser i två samordningsförbund där utveckling av samverkansprojekt 

och tillvaratagande av erfarenhet diskuterats.  

Temat för föredraget är strategier, kunskapsutveckling och implementering í tvärorganisatoriska 

Lärande utvärdering har denna programperiod lyfts fram som en strategisk metod för att stödja 

projektgenomförandet och bidra till ständig förbättring av projekt och program i Sverige och övriga 

EU. Sverige har visat hur man utifrån EU:s policyrekommendationer kan skapa en modell som fått 

stor spridning och genomslag inte bara i Sverige utan i hela EU.  

Hur kan lärande utvärdering bidra till långsiktiga effekter och hållbar utveckling i projekt och 

program? Syftet med lärande utvärdering är att bidra till att både lärande och en god styrning 

mellan projekt och program genomförs. 

13:30  One-to-One-möte 1 

14:30  One-to-One-möte 2  

15:30  FIKA 

16:00  One-to-One-möte 3                    

 Åhörare på ett One-to-One-möte 1 

 Erfarenheter av långsiktig projektutveckling 

 FIKA 

 Samordning mellan huvudmännen 



 

Program Lärkonferens Dag 2 — Fredag 19 augusti 

 

08:30  Föreläsning ”Bedömning av arbetsoförmåga med hjälp av DFA-analys”     

  Bengt Dahlblom, Försäkringskassan 

 

 

 

  

 

09:45  FIKA 

10:15  Föreläsning ”Samhällsekonomiska kalkyler, analyser och utvärderingar”                       

  Sven Vikberg, PayOff 

11:30  LUNCH 

12:30  Paneldebatt mellan projekt och politiker 

  I panelen; Ibrahim Baylan (s), Katarina Köhler (s), Edward Riedl (m), Helena Lindahl (c) och  

  Michael Boman, Försäkringskassan 

  Moderator; Stellan Berglund,  Samordningsförbundet 

14:00  Rast 

14:15  Sammanfattning av konferensen av Lars-Erik Sjöblom, Svenska ESF-rådet 

14:45  Utvärdering 

15:00  Avslutning med fika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning av arbetsoförmåga vid sjukdom tar sin utgångspunkt i en analys av sjukdom (diagnos), 

funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Denna kedja ska hänga ihop och utgöra ett 

sammanhang som kan ligga till grund för Försäkringskassans 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 gruppkonsultationer 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. Informationen i läkarintyget är därför avgörande för att ett beslut om sjukpenning ska 

kunna fattas på ett så korrekt och rättssäkert underlag som möjligt. 


