
Pressinbjudan till webbinarium 23 mars kl. 9–10

Så arbetar Försäkringskassan med
försäkringsmedicinska frågor
Den 23 mars anordnar Afa Försäkring ett frukostwebbinarium tillsammans med
Försäkringskassan, som berättar om sitt arbete med försäkringsmedicinska
frågor och de försäkringsmedicinska rådgivarnas roll och handläggningsarbete
kopplat till förmåner av olika slag.

Försäkringskassan har medicinskt utbildad personal för att stödja handläggningen av
Försäkringskassans förmåner. Rollen som försäkringsmedicinsk rådgivare har dock
förändrats genom åren. Idag finns olika uppfattningar om försäkringsmedicinska
rådgivares arbete. Under webbinariet berättar representanter från Försäkringskassan
mer om hur rollen som försäkringsmedicinsk rådgivare ser ut idag och hur den
används i handläggningen av olika förmåner.

Under webbinariet uppmärksammas även aktuella utmaningar och hur
Försäkringskassan arbetar för att utveckla sin verksamhet inom det
försäkringsmedicinska området.

Datum och tid: tisdag 23 mars kl. 9.00–10.00.

Medverkande:
Anna Martinmäki, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, inleder webbinariet.
Carl Höckerfelt, försäkringsmedicinsk koordinator, Försäkringskassan
Martin Olesen, nationell försäkringsmedicinsk rådgivare, Försäkringskassan
Lars Sjödin, försäkringsodontologisk koordinator, Försäkringskassan

Moderator: Annika Krook, verksamhetschef Försäkringsmedicinska bedömningar, Afa
Försäkring

Anmälan: Anmälan till webbinariet görs här senast fredag 19 mars.
En länk till webbinariet kommer att skickas till dig som är anmäld.

Media hälsas välkomna att delta i webbinariet
Pressfrågor hänvisas till Linda Harling, presskommunikatör på Afa Försäkring:
linda.harling@afaforsakring.se, 0730-96 35 12.Övriga frågor kring webbinariet:
afaseminarier@afaforsakring.se

Välkommen att delta i vårt frukostwebbinarium!
Afa Försäkring

Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt
stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda
i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner,
landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En
viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra
arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och
PTK. www.afaforsakring.se
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