
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Programkommittén för medicin 2011-09-09 att gälla från och med 2011-09-09. 

 

Utbildningsområde: Medicinskt 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för medicin

 

2. Inplacering
Kursen ges som en fristående kurs på avancerad nivå.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier, svensk läkarlegitimation utfärdad

av Socialstyrelsen samt pågående eller avslutad specialistutbildning. Dessutom krävs kunskaper i svenska och

engelska motsvarande Svenska B och Engelska A eller motsvarande.

 

4. Innehåll
Behörighetsutbildningen i försäkringsmedicin är en tvärvetenskaplig utbildning och bedrivs som en fristående

kurs med obligatoriska moment. Utbildningen löper över tre terminer och innehåller även moment av

distansutbildning. 

Varje delkurs innebär en kontinuerlig undervisnings- och reflektionsprocess. Lärande sker genom

föreläsningar, gruppdiskussioner, falldiskussioner, färdighetsträning, gruppövningar, inlämningsuppgifter och

inte minst självstudier. 

Utbildningen innehåller följande delkurser:

 

Grundkurs i försäkringsmedicin, 7,5 hp 

Delkursen syftar till att ge studenten en grundläggande förståelse och kunskap avseende försäkringsmedicin
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inom samtliga försäkringsformer. Aspekter som berörs är; försäkring, försäkringsmedicin, olika typer av

försäkringar; hälsa, sjukdom, funktion och arbetsförmåga, lagar och regler, vetenskaplig forskning inom det

försäkringsmedicinska området samt ett professionellt förhållningssätt. Kursen har också sjukdomsspecifika

avsnitt som psykiska sjukdomar, muskuloskelettala sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar.

Såväl ett historiskt som internationellt perspektiv inkluderas.

 

Sjukförsäkring, hälsa och välfärd, 5,0 hp 

Delkursen syftar till att ge studenten en fördjupad förståelse och kunskap om sjukförsäkringen och dess

utgångspunkter samt roll i ett välfärdssamhälle. Sjukförsäkringsprocessens olika aktörer, policydokument och

praktiker liksom samverkan mellan dessa presenteras och betydelsen för individens hälsa och välfärd

diskuteras. Delkursen ska ge fördjupade och praktiska kunskaper om hur aktuell forskning av medicinsk

nedsättning av arbetsförmåga vid olika sjukdomstillstånd kan ligga till grund för försäkringsmedicinska

bedömningar. Fallbeskrivningar utgör en viktig del av denna kurs. Delkursen ska slutligen ge fördjupade

kunskaper om lagstiftning, myndighetsutövning, sekretess och överprövning i förvaltningsdomstolarna.

 

Arbetsförmåga, 5,0 hp 

Delkursen syftar till att ge deltagaren en fördjupad förståelse och kunskap om begreppet arbetsförmåga och

hur arbetsförmåga mäts och värderas särskilt i försäkringsmedicinska sammanhang. Fördjupade och praktiska

kunskaper om olika modeller att värdera och beskriva arbetskrav bl a O*NET . Kursen har också

sjukdomsspecifika avsnitt syftande till att ge fördjupade kunskaper om metoder att mäta och värdera

arbetsförmåga vid psykiska sjukdomar, muskuloskelettala sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och

luftvägssjukdomar. Kursen skall också ge deltagarna förståelse för utvecklingen av instrument och värdering

av arbetsförmåga som praktiseras av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Sverige.

 

Projektarbete, 5,0 hp 

Projektarbetet påbörjas under första terminen och syftar till att ge deltagaren en fördjupad förståelse om hur

vetenskapliga data tas fram, presenteras och diskuteras. Denna delkurs kommer också att ge fördjupad

kunskap om epidemiologisk teori och metodik. Kritisk artikelgranskning utgör en viktig del av denna kurs.

 

Projektarbetet påbörjas parallellt under första terminen och pågår under hela utbildningen. Projektarbetet

leder till en uppsats som presenteras vid ett seminarium med en opponent från övriga kursdeltagare. Detta

innebär att varje student också kommer att vara opponent på en uppsats.

 

 

5. Mål
Kunskap och förståelse 

För ett erhålla godkänd kurs i försäkringsmedicin skall studenten

kunna beskriva områdets vetenskapliga grund samt exemplifiera med aktuellt forsknings- och

utvecklingsarbete  

sammanfatta och analysera centrala försäkringsmedicinska begrepp  

sammanfatta och analysera relevanta författningar  

sammanfatta och analysera hur diagnostik, behandling och prevention påverkar och påverkas av

försäkringsförmåner  
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beskriva olika försäkringsmedicinska aktörers skyldigheter och möjligheter 

 

Färdighet och förmåga

För ett erhålla godkänd kurs i försäkringsmedicin skall studenten

klara att på vetenskaplig grund diskutera nya kunskaper och frågeställningar med olika grupper som är

aktiva inom det försäkringsmedicinska området  

klara att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap samt analysera och bedöma komplexa

försäkringsmedicinska frågeställningar och situationer  

hantera lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper som är verksamma inom det

försäkringsmedicinska kunskapsområdet           

demonstrera förmåga att informera, undervisa och handleda olika grupper  

klara att söka i vetenskapliga litteraturdatabaser 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För ett erhålla godkänd kurs i försäkringsmedicin skall studenten

uppvisa och formulera ett etiskt och professionellt förhållningssätt  

formulera sitt behov av ytterligare kunskap och behovet av att fortlöpande utveckla sin kompetens 

 

 

6. Litteratur
Se bilaga.

 

7. Former för bedömning
För godkänd kurs krävs deltagande i kurssamlingar, godkända obligatoriska moment, godkända

inlämningsuppgifter, godkänd uppsats och godkänd presentation av uppsatsen och genomförd opposition av

en uppsats. 

Kurssamlingarna utgör de schemalagda undervisningstillfällena vid Göteborgs Universitet. Vid uteblivande

från obligatoriska moment skall studenten genomföra enskild ersättningsuppgift beslutad av examinator.

Student äger rätt till byte av examinator om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på

samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och ska vara skriftlig.

Antal provtillfällen begränsas till fem och antalet praktiktillfällen begränsas till tre tillfällen.

 

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).

Angående tillämpning av ECTS-skalan för betyg var god se Rektors beslut 2007-05-28, dnr G 8 1976/07.

 

9. Kursvärdering
Kursvärdering sker skriftligt med hjälp av Sahlgrenska akademins gemensamma kursvärdering, samt muntligt

i dialog med studenterna. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till

utveckling av kursen.

 

10. Övrigt
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Undervisningsspråk: svenska.
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Bilaga 1

Litteraturlista MED101 Behörighetsutbildning i försäkringsmedicin, 22,5 
högskolepoäng. 

Litteraturlista är fastställd av programkommittén för medicin 2011-09-09.

Obligatorisk litteratur
SBU. Sjukskrivning – orsaker, konsekvenser och praxis –en systematisk litteraturöversikt. 
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU; 2003.

Järvholm B, Olofsson C. Försäkringsmedicin. Studentlitteratur, 2006

Arbetsförmåga. En översikt av bedömningsmetoder i Sverige och andra länder. SOU 2008:66.

Gränslandet mellan sjukdom och arbete. SOU 2009:89

Holm L, Torgén M, Hansson AS, Runeson R, Josephson M, Helgesson M, Vingård E. Återgång i 
arbete efter sjukskrivning för rörelseorganens sjukdomar och lättare psykisk hälsa. Arbete och Hälsa 
2010;44(3).

Rothman. Introduction to modern epidemiology

Torén K. Arbetsskadeförsäkringen – en historia om sambandet mellan arbete och sjukdom. Arbete 
och Hälsa 2010:44(1).

Socialstyrelsen. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - vägledning för sjukskrivning; 2007.

Sjögren Lindquist G, Wadensjö E. Dags för en ny arbetsskadeförsäkring. Stockholm: SNS Förlag; 
2008.

Socialförsäkringsutredningen. Samtal om socialförsäkring Nr 4, Vad är arbetslinjen. Stockholm; 
2005.

Vahlne Westerhäll L. Arbets(o)förmåga ur ett mångdisciplinärt perspektiv. Stockholm: Santérus 
Förlag; 2008.

Jonsson, Björn. Kampen om sjukfrånvaron. Stockholm 2010.
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Hult C, Stattin NM, Janlert U, Järvholm B. Timing of retirement and mortality – A cohort study of 
Swedish construction workers. Soc Sci&Med 2010;70:1480-1486.

Karlsson NE, Carstensen JM, Gjesdal  S, Alexanderson KAE. Mortality in relation to disability 
pension: Findings from a 12-year prospective population-based cohort study in Sweden. Scand J Pub 
Health 2007;35:341-347.

Socialstyrelsen. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - vägledning för sjukskrivning; 2007.

Regelboken. Försäkringskassan. https://www.fkregelboken.se/

Rönnberg, L. Hälso- och sjukvårdsrätt. 2., uppl. Lund : Studentlitteratur, 2007 

Rekommenderad litteratur
Campbell A, Ogden J. Why do doctors issue sick notes? An experimental questionnaire study in 
primary care. Fam Pract. 2006 Feb;23(1):125-30.

Cohen D. The sickness certification consultation in general practice: Doktorsavhandling. Cardiff 
University; 2008.

Demeter S, Andersson B, editors. Disability Evaluation. 2 ed. St Louis: Mosby & AMA; 2003.

Engblom M, Rudebeck CE, Englund L, Normén G. 'Inte doktorns bord' - ett vanligt dilemma i 
sjukskrivningskonsultationer. Läkartidningen. 2005:3666-74.

Esping-Andersen G. Why we need a new welfare state. Oxford: Oxford University Press; 2002.

Att säga nej på ett bra sätt. Intervjuer med personer som blivit nekade sjukpenning - om beslut, 
bemötande och information. Stockholm: Försäkringskassan; 2007.

Hall S (2003) Det offentliga mötet – om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan, Lund: 
Bokbox 2006

Hovelius B, Johansson EE, editors. Kropp och genus i medicinen. Lund: Studentlitteratur; 2004.

Pestieau P. The Welfare State in the European Union - economic and social perspectives. Oxford: 
Oxford University Press; 2006.
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indragen text 2009-12-08.
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Ryberg-Welander L. Ersättning vid sjukdom. En socialförsäkringsrättslig introduktion. Stockholm: 
Norstedts Juridik; 2008.

Talmage JB, Melhorn JM. A physician´s guide to return to work. USA: AMA press; 2005.

Thomason T, Burton JF, Hyatt DE. New approaches to disability in the workplace. Wisconsin: 
Industrial relations research association; 1998.
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