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Rehabiliteringsprocessen
(Se PA-online/arbetsmiljö/rehabarbete)

http://www5.lu.se/pa-online/arbetsmiljoe/rehabiliteringsarbete
http://www5.lu.se/pa-online/arbetsmiljoe/rehabiliteringsarbete


Arbetsgivarens ansvar 
– enligt AFS 1994:01 Arbetsanpassning och rehabilitering

• Ansvarar för att behovet av rehabilitering klarläggs

• Ansvarar för att rehabilitering kommer igång.

• Ansvarar för genomförande på den egna arbetsplatsen. Kan vara:
– Anpassning av arbetsplatsen
– Ändrade arbetsuppgifter/omplacering
– Ändrade arbetstider
– Arbetsträning
– Utbildning

http://www5.lu.se/pa-online/arbetsmiljoe/rehabiliteringsarbete
http://www5.lu.se/pa-online/arbetsmiljoe/rehabiliteringsarbete


Prefekt/motsvarande ansvarar för att: 
• den egna arbetsplatsen har rutiner för hantering av sjukanmälan som 

är väl känd bland medarbetarna

• aktivt följa upp tidiga tecken på ohälsa, sjukfrånvaro och anmäla 
arbetsskador

• så länge den anställde är sjukskriven, hålla regelbunden kontakt och 
bjuda in den anställde till arbetsplatsen 

• rehabiliteringsutredning genomförs enligt gällande rutiner

• fortlöpande dokumentera möte och åtgärder under 
rehabiliteringsprocessen

• planera och genomföra anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder så 
länge den anställde har kvar sin anställning vid ordinarie arbetsplats 
och till dess att en varaktig lösning nåtts. Institution/område har det 
ekonomiska ansvaret för de åtgärder som genomförs.

• erbjuda den anställde att ha med sig stödperson i 
rehabiliteringsprocessen

Stöd från lokal 
personalfunktion
+ FHV

Stöd FK



• Lämna upplysningar som 
behövs för att klarlägga 
behovet av rehabilitering.

• Delta i utredning och 
planering av en lämplig 
rehabilitering.

• Efter bästa förmåga aktivt 
deltaga i rehabiliteringen.

• Hålla kontakt med FK om 
ändrade förhållanden som 
påverkar rätten till ersättningen.

Medarbetarens ansvar 
– enligt afs Arbetsanpassning och rehabilitering



Medarbetare ansvarar för att: 
• Sjukanmälan sker första sjukfrånvarodagen enligt de rutiner som 

gäller vid arbetsplatsen.

• Efter sjukdomens slut registrerar den anställde sin sjukförsäkran för 
sjukperioden i Primula webb. Försäkran skickas via Primula webb 
för kännedom till närmaste chef samt till kontaktpersonen. 

• Om medarbetaren är sjuk mer än 7 kalenderdagar ska läkarintyg 
lämnas till chef med personalansvar samt till lönekontoret. 
Lönekontoret anmäler sjukfallet till Försäkringskassan efter 
sjuklöneperioden, dvs den 15 kalenderdagen.

• Det är medarbetarens ansvar att Försäkringskassan erhåller 
läkarintyget. 
Förlängningar av läkarintyg ska fortlöpande lämnas till chef,
lönekontoret samt Försäkringskassan.





Läkarintyg

http://www5.lu.se/o.o.i.s/5941
http://www5.lu.se/o.o.i.s/5941
http://www5.lu.se/o.o.i.s/5940
http://www5.lu.se/o.o.i.s/5940


Omtankesamtal…

ska genomföras då

• medarbetarens sjukskrivning beräknas 
bli mer än 14 dagar.

kan även genomföras då 

• medarbetaren visar tecken på ohälsa 
trots närvaro på arbetsplatsen

• varit sjuk 3 ggr på 6 månader (upprepad 
korttidsfrånvaro)

http://www5.lu.se/o.o.i.s/5942
http://www5.lu.se/o.o.i.s/5942


Rehabiliteringssamtal…

ska genomföras då

• medarbetaren varit sjuk 6 ggr på 12 
månader (upprepad korttidsfrånvaro) 
eller

• medarbetarens sjukskrivning beräknas 
bli mer än 28 dagar.

Rehabsamtalet skall genomföras senast en 
månad efter insjuknande, dvs senast dag 
28.

http://www5.lu.se/o.o.i.s/5943
http://www5.lu.se/o.o.i.s/5943


Dokumentation vid rehab

Syfte – att kunna verifiera och  återskapa 
Alla steg i rehabiliteringsprocessen ska dokumenteras, tex:
a) Möten/kontakter - minnesanteckning
b) Rehabiliteringssamtal/utredning
c) Överenskomna åtgärder, resultat, uppföljning
d) Om medarbetaren inte medverkar
e) Avslut

Adato- LUs sjukfrånvaro- och rehabverktyg



Sekretess och tystnadsplikt vid rehab

• Reglering i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
a) 21 kap. 1 § Sekretess till skydd för uppgift om enskilds 

personliga förhållanden
b) 39 kap 1-2§ Sekretess – enskilds hälsotillstånd osv

Alla som i sitt arbete har information om en arbetstagares 
hälsotillstånd eller personliga förhållanden omfattas av 
denna sekretess/tystnadsplikt. 
Möten inleds med överenskommelse om sekretess.



LTHs personalavdelning…

• ger råd och stöd och är en resurs för chef med 
personalansvar i rehabiliteringsprocessen (på detta sätt 
kvalitetssäkrar vi processen) 

• samordnar kontakter mellan företagshälsovård, 
behandlande läkare, försäkringskassa i samråd med 
medarbetare och chef med personalansvar 

• medverkar vid utredning av nya alternativ när en 
återgång i ordinarie arbete vid arbetsplatsen inte är 
möjlig 

Stöd Sektionen Personal



Framgångsfaktorer
• Medarbetaren egen vilja och motivation
• Struktur på rehabiliteringsarbetet

• Dokumentation
• Chefens kontakt med den anställde
• Chef och kollegor vill ha medarbetaren tillbaka
• Sjukskrivningens längd och upplägg

 Mål
 Fortlöpande följa behov
 Starta tidigt!
 Samarbete med den enskilde och myndigheter
 Uppföljning
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