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Arbetsinriktad rehabilitering, RTW, Return to Work
Kursdatum
Kursorter
Sista ansökningsdag
24 Jan, 2018 - 16 Mar, 2018Stockholms län22 Dec, 2017
Nivå
Färdiga specialister (Fortbildning)
Läkare under specialistutbildning/ST

Specialiteter
Allmänmedicin (/course/search/?speciality=47&show_advanced=1)
Arbets- och miljömedicin (/course/search/?speciality=52&show_advanced=1)
Rehabiliteringsmedicin (/course/search/?speciality=46&show_advanced=1)
Arbetsmedicin (/course/search/?speciality=187&show_advanced=1)

1. Kurstitel
Kurstitel
Arbetsinriktad rehabilitering, RTW, Return to Work

Sökord
Rehabilitering,RTW,Return to Work,Arbetsinriktad,Arbetsmedicin,ST,FHV

2. Målgrupp
Nivå
Färdiga specialister (Fortbildning), Läkare under specialistutbildning/ST

Specialitet
Allmänmedicin, Arbets- och miljömedicin, Rehabiliteringsmedicin, Arbetsmedicin

Ytterligare information
Utbildningen vänder sig i första hand till läkare under specialistutbildning i Arbetsmedicin (tidigare
Företagsläkare) och Arbets och Miljömedicin. Alla läkare som är särskilt intresserade av hur man
utvecklar samarbete med arbetsgivare gällande rehabiliteringsarbete kan också ha nytta av denna
kurs.

3. Behovsbeskrivning
Behovsbeskrivning

Alla läkare som sjukskriver och därmed gör arbetsförmågebedömningar berörs av denna kurs.
Kursen ger en överblick av kunskapsläget när det gäller arbetsinriktad rehabilitering, arbetsgivarens
skyldigheter och arbetstagarens rättigheter samt hur man som läkare kan stötta
rehabiliteringsprocessen utifrån olika regelverk och lagrum som påverkar oss. (Arbetsmiljölagen,
Försäkringskassans regler m.m.)
Etiska dilemman berörs t ex när olika parter verkar ha olika uppfattning och målbild.
Hur blir man en "oberoende expertresurs"? Hur förhåller man sig professionell som läkare med olika
uppdragsgivare?

4. Kursens mål - förväntat resultat
Övergripande mål
Att utveckla sin roll som oberoende expertresurs i arbetsinriktad rehabilitering för att kunna stödja
både individ och arbetsgivare samt lämna korrekta underlag till olika samhällsaktörer som är
involverade

Resultat för deltagaren
-Att bättre förstå begreppet arbetsförmåga i olika sammanhang och i relation till olika uppdragsgivare
och yrken
-att få exempel på verktyg att användas vid rehabiliteringsutredningar och
arbetsförmågebedömningar
-att få bättre kunskap i arbetsrättslig och socialförsäkringsjuridik (som inramar arbetet)
-att lära sig uppmärksamma och analysera olika etiska dilemman

Resultat för patient och samhället
Om rehabiliteringsarbetet stöttas på ett korrekt och professionellt sätt gagnar det både individ,
arbetsgivare och samhälle

Delmål för ST angivna av kursproducent
Enligt SOSFS 2015:8 Arbetsmedicin och Arbets och miljömedicin. Kursen berör främst delmål
c9 Att behärska bedömning av individuell arbetsförmåga, handläggning av arbetsinriktad
rehabilitering och medverkan i medicinsk rehabilitering i samverkan med samhällets övriga resurser.
Kursen berör även :
c10 Kunna tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller för specialiteten inklusive ha kunskap om
arbetsmiljö och hälsoskyddslagstiftning samt arbetsrättsliga bestämmelser
samt:
a6
b1 Kommunikation med patienter och närstående (chefen)
b4 Försäkringsmedicin- kunna samverka i försäkringsmedicinska frågor som rör den enskilda
patienten med aktörer inom och utanför hälso och sjukvården
Enligt SOSFS 2008:
ST Arbets och miljömedicin: Delmål 2 Att behärska bedömning av individuell arbetsförmåga och

arbetslivsinriktad rehabilitering.
Kursen kan ge orienterande kunskap om Företagshälsovårdens /Arbetsmedicinens roll för
nedanstående specialiteter: Allmänmedicin delmål 10 "Att behärska initiering av och medverka i
medicinsk rehabilitering och arbetsrehabilitering i samarbete med samhällets övriga resurser."
Rehabiliteringsmedicin delmål 5. "Att ha kunskap om andra rehabiliteringsaktörer, såväl inom samt
utanför hälso och sjukvården, och om samverkan med dessa."

5. Program
Schema
Företagshälsovårdens roll och etik
Spelregler och Juridik
Arbetsförmåga och rehabiliteringsmetoder
Arbetsinriktad rehabilitering i praktiken
Hur skapar man förutsättningar för bra rehabiliteringsarbete?

Bifogad ﬁl
schema RTW
(http://www.lipus.se/Utbildningskatalogen/CourseFiles/Kursbeskrivning_RTW_2018.doc)
Program RTW

Viktiga budskap
Var noggrann när du tar emot ett uppdrag från olika beställare som arbetsgivare, försäkringskassa
eller individ så du förstår vad de verkligen önskar hjälp med i rehabiliteringsprocessen och se till att
individen är införstådd med vad ditt uppdrag är! Då kan du arbeta professionellt som oberoende
expertresurs.

Referenser
Rekommenderad litteratur Arbetsrehabilitering, RTW 2017
1. AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering ISBN 91-7930-236-X
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1994_01.aspx
2. Arbetsförmåga, Särtryck ur sjukgymnasternas :Fysioterapi 2012 (bilaga)
3. Läkarförbundets etiska regler http://www.slf.se/Forbundet/Etikochansvar/Etik/Lakarforbundetsetiska-regler
4. http://www.forte.se/sv/Publicerat/Publikationer/Arbetsliv/psykisk-ohalsa-arbetsliv-ochsjukfranvaro/
En kunskapsöversikt på uppdrag av Forte som är en myndighet under socialdepartementet.
Författare o projektledare: Eva Vingård 2015.

5. Lagstiftning som styr rehabiliteringsarbetet. Kort sammanfattning. (3 sid bilaga)
6. Arbetsförmåga i sjukförsäkringen- så beskrivs begreppet i lagstiftningen. Bengt Järvholm, Berndt
Karlsson, Ruth Mannelqvist. Läkartidningen 2009 (bilaga)
7. Gränslandet sjukdom – arbete måste hanteras på humant sätt. Gottfries, Rosén för SFLF,
Läkartidningen 2010 ( bilaga)
8. Järvholm B, How should methods for return to work be evaluated. Scand J Work Environ health
2012;38(2):89-91. doi:10.5271/sjweh.3277 ( bilaga)
9. Workplace interventions, ref från NIVA kurs. Företagsläkaren 2012. B Gottfries (bilaga)
Vidare Fördjupning
10. Vahlne Westerhäll L. Arbets(o)förmåga – ur ett mångfaldsperspektiv. Stockholm Santerus Förlag
2008. ISBN 978-91-7359-039-6
11. Vad chefer behöver veta om rehabilitering 2012. Monica Kjellman.ISBN
978-91- 86939-23-6
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9186939238
12. Upmark M, Edlund C. Den komplexa sjukfrånvaron. Lund: Studentlitteratur AB 2006
13. SOU 2008:66 Arbetsförmåga? En översikt av bedömningsmetoder i Sverige och andra länder.
Delbetänkande av Arbetsförmågeutredningen. Stockholm 2008.
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/107595
14. SOU 2009:89 Gränslandet mellan sjukdom och arbetsförmåga/Medicinska förutsättningar för
arbete/Försörjningsförmåga.
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/107595
15. Arbetsförmåga i sjukförsäkringen Rätt och tillämpning Författare Ruth Mannelqvist. IUSTUS
Förlag 2012 ISBN 978-91-7678-827-1
16. ICF, Klassiﬁkation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Svensk version av International
Classiﬁcation of Functioning, Disability and Health (ICF). ISBN 91-7201-822-4
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-4-2.
17. The Concept of Work Ability. 2008. Nordenfelt ISBN: 9789052014500
18. Försäkringsmedicin, Järvholm m.ﬂ 2013, http://www.bokus.com/bok/9789144057323
19. ”Framgångsrik företagshälsovård – möjligheter och metoder” - En studiehandbok från FHVdelegationen SOU: 2011 : 63 I denna studiehandbok återﬁnns ett kapitel – ”Etik i företagshälsovården
” på sid. 81 – 97 skrivet av Peter Westerholm.

20. The concept of Work Ability, Lennart Nordenfelt.

Genusperspektiv
Forskningsresultat presenteras kring varför sjukskrivningstalen ser olika ut för män och kvinnor.

6. Metodik
Pedagogisk metod
Föreläsningar, grupparbeten, diskussioner, hemuppgift med egna fall

Kursmaterial
Åhörarkopior från de ﬂesta föreläsare lämnas digitalt efter varje kurstillfälle.

Förberedelser
Hemuppgift skickas in före första kurstillfället samt mellan kurstillfällena

7. Uppföljning
Kompetensutveckling
Företagsläkarföreningen har fortlöpande kontakt med sina medlemmar kring
utbildningar/utvecklingsfrågor och diskuterar utvärderingarna av kurserna

Kompetensöverföring
En del enkäter och frågeformulär samt länklistor för olika verktyg. Nya riktlinjer presenteras som tagits
fram speciﬁkt för Företagshälsovården.

8. Utvärdering
Lipus utvärdering
Kursledningen sammanställer resultaten och återkopplar det som är relevant till respektive föreläsare
samt planerar förändringar av kursen för framtiden efter önskemål och behov som uttrycks. Lipus
mall för utvärdering används.

Tidigare Lipus- eller IPULS-certiﬁering
Arbetsinriktad rehabilitering RTW sedan 5 år!
Lipus-nr 20130136, 20140167, 20150143, 20160147

Planering
Genom kontakt med de olika föreläsarna om vad som behöver förtydligas. FK:s medverkan har
förändrats. FMR deltar. En fd chef, rektor berättar om arbetsgivarens dilemma som start på kursen.
Mer falldiskussion med smärtpsykologiföreläsningen.

9. Praktisk information

Startdatum
24 Jan, 2018

Slutdatum
16 Mar, 2018

Andra tidsuppgifter
3 dagar + 2 dagar: 24-26 januari samt 15-16 mars. Heldagar samt obligatorisk kursmiddag torsdag
25 januari på kvällen

Kursplats
Läkarförbundet, Villagatan 5 Stockholm.
Kursmiddagen andra kvällen på Läkarförbundet, Villagatan 5.

Kursorten – län
Stockholms län

Antal deltagare
max 25

Språk
svenska

Avgift
17 500 för 5 dagar inklusive lunch och ﬁka samt middag andra kvällen. Medlemmar i SFLF och SAMF
samt ST-läkare i Arbetsmedicin och Arbets och Miljömedicin har företräde till kursen om den blir
fulltecknad.

Kringkostnader
Resor och logi betalas och bokas av kursdeltagaren

Sista anmälningsdatum
22 Dec, 2017

Anmälningsförfarande
Via Läkarförbundets, SFLF:s hemsida:
href="https://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Yrkesforening/Svenska-ForetagslakarforeningenSFLF/Utbildningar/ (https://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Yrkesforening/SvenskaForetagslakarforeningen-SFLF/Utbildningar/)

Intyg

Kursintyg delas ut vid kursavslutningen samt Socialstyrelsens intyg för ST-läkare

Kontaktperson
Birgitta Gottfries Dahlberg
birgittagd@hotmail.com
Sätraängsv 11, 182 56 Danderyd
Tel: 070 6810551
Jan Rosen, ordf SFLF.
jan.rosen@sﬂf.net

Länk till kursens webbplats
www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Yrkesforening/Svenska-ForetagslakarforeningenSFLF/Utbildningar/

10. Antagning
Antagningsförfarande
Läkare under ST-utbildning i arbetsmedicn och Arbets och Miljömedicin prioriteras
Läkare som är medlemmar i SFLF och SAMF prioriteras

Bekräftelse
Bekräftelse meddelas på angiven mejladress efter att kursavgiften inbetalats.
Vid för få deltagare kan kursen komma att ställas in. Detta meddelas 4 veckor före kursstart och i så
fall betalas hela kursavgiften tillbaka.

Krav för deltagande
Huvudmans godkännande

11. Kursansvariga
Initiativtagare
SFLF, Sveriges Företagsläkarförening

Ansvarig för innehåll
Företagsläkare Birgitta Gottfries Dahlberg, Eskilstuna Kommunhälsa
Företagsläkare Eva Sjöberg, Arbetsmiljöenheten Kristianstads kommun
Berndt Karlsson, ÖL, Umeå Arbets och miljömedicin
samt SFLF:s styrelse

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Jan Rosen, Ordf i SFLF Sveriges Företagsläkarförening, sedan många år. Jan har deltagit i arbetet
med att utveckla den nya specialiteten Arbetsmedicin i samråd med Arbets och miljömedicin.
I samarbete med Kursledare:
Birgitta Gottfries Dahlberg. Företagsläkare, Eskilstuna Kommunhälsa.
Mångårig erfarenhet i rehabiliteringskunskap. Arbetat i olika organisationer inom FHV. Haft detta som
ansvarsområde åt SFLF. Arbetat i olika referensgrupper åt Socialstyrelsen, Landstinget och FK kring
sjukskrivnnigsfrågor och rehabilitering.
Varit med i uppstartsarbetet med FÖRKOM, Stockholms försäkringsmedicinska kommittee.

Kursadministration
SFLF

Övriga samarbetspartners
SAMF och AMM

Målgruppsrepresentant
SFLF

12. Finansiering
Finansiering
Inga sponsorer
Viss delﬁnansiering från FHV-delegationen.

Kringarrangemang
Kursmiddag andra kvällen ingår i kurspriset.

Sponsorers närvaro
-

Jävsförhållande
Inget

Kurstitel
Målgrupp
Behovsbeskrivning
Kursens mål - förväntat resultat
Program
Metodik
Uppföljning
Utvärdering

Praktisk information
Antagning
Kursansvariga
Finansiering
Skriv ut kursbeskrivning

