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Rehabilitation is a collection of concepts of all actions of medical, psychologic, sociological 
and other kinds of working life positions which will help unhealthed and harmed people to 
bring back their best possible functional capacity and condition for a normal life. Some 
authorities are responsible of different kinds of domains. The hospital treatment is responsible 
of the medical treatment and rehabilitation. The employer or the employment office has the 
responsibility of the concepts of working life positions and the local authority is responsible 
for the sociological measures. The social insurance office has the responsibility of the need of 
rehabilitation and the concepts of rehabilitation.  
 
Aim: The aim of this study is to describe how a good work of rehabilitation will be organized 
from available legislation and also which tools the different parts of the community can use to 
organize a good work of rehabilitation. My description is made from three perspectives, the 
employer´s, the social insurance´s office and the individual person´s. The aim is to examine if 
the responsible politicians and the responsible leaders of the community have knowledge 
about a rehabiltation process to recommend improvements for the rehabiltation. 
 
Method: This work is based on litterature within rehabilitation and Internet homepages of 
authorities and an analysis of answered inquiry from politicians and leaders of the 
community. 
 
Result and Conclusions: This study shows that available Swedish legislation is enough to 
realize the rehabilitation of sick-listed people, both for them who are permanent employed 
and for them who are unemployed. The inquiry examination shows that knowledge within the 
community is not complete and knowledge within the rehabilitation domains have to change 
for the better, continuously. 
 
If the parts of rehabilitation follow available Swedish legislation and the workingenvironment 
office recommendations within handling, planning and realizing rehabilitation it must be 
almost impossible for someone “to fall in the midst of chairs”. The result shows an 
insufficient responsibility and an insufficient cooperation among the parts of the community. 
The quality and the results varies of the parts, about their work with medical, psychologic, 
sociological and other kinds of working life rehabilitation. Powerfully instructions, sense of 
responsibility, operation controlls and policies are necessary to organize a good rehabilitation. 
 
Contribution of the thesis: Sending the same inquiry every other year, to the same 
politicians and leaders of the community, will give additional answers if  knowledge changed 
for the better or for the worse, within rehabilitation. At the same time you can check if sick-
listed get their sickness benefit stopped, in spite of all efforts. It is also important to check 
new laws, policies and rules for organizing the sick-listeds situation. 
 
The study contributes to illustrate what must be changed for better rehabilitation and can be 
used as an action document for a rehabilitationprocess. 
 
Keywords: Rehabilitation, responsibility, tools, knowledge, understanding, actions. 
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Titel: Hur organiseras en rehabilitering och vem har ansvaret? 
Nivå: C-uppsats/examination 
Författare: Anna Marie Bystedt 
Handledare: Maria Fregidou-Malama 
Datum: 2008 Maj 
Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och 
arbetslivsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade att återvinna bästa möjliga funktions-
förmåga och förutsättningar för ett normalt liv. Olika myndigheter ansvarar för olika områd-
en. Sjukvården ansvarar för den medicinska behandlingen och rehabiliteringen. Arbetsgivaren 
eller arbetsförmedlingen har ansvaret för de arbetslivsinriktade åtgärderna och kommunen 
ansvarar för de sociala åtgärderna. Försäkringskassan har ansvaret för rehabiliteringsbehov 
och rehabiliteringsåtgärder.  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur ett bra rehabiliteringsarbete ska organiseras 
utifrån gällande lagstiftning och vilka verktyg samhällets olika parter kan använda sig av för 
att organisera ett bra rehabiliteringsarbete. Beskrivningen görs utifrån respektive område, 
arbetsgivarens, Försäkringskassans och den enskildes. Syftet är också att undersöka i vilken 
omfattning ansvariga politiker och ansvariga ledningspersoner inom kommunal förvaltning 
har kunskaper om sjukskrivnas situation samt om de har kunskaper om hur en rehabiliterings-
process går till för att föreslå förbättringsåtgärder inom området för rehabilitering.  
 
Metod: Arbetet baserar sig på litteratur inom rehabilitering och myndigheters hemsidor via 
Internet samt analys av besvarad enkät från politiker och ledningspersoner inom kommunal 
förvaltning.  
 
Resultat och slutsats: I stort visar denna undersökning att gällande svensk lagstiftning är 
tillräcklig för att genomföra rehabilitering av sjukskrivna, både för de som har en anställning 
och för de som är arbetslösa. Enkätundersökningen visar att det inte finns fullgoda kunskaper 
inom kommunal förvaltning och att kunskaperna inom rehabiliteringsområdet behöver 
förbättras kontinuerligt. 
Om rehabiliteringsområdets parter skulle följa gällande svensk lagstiftning och Arbetsmiljö-
verkets rekommendationer inom hantering, planering och genomförande av rehabilitering 
skulle det vara i stort sett omöjligt att någon enda människa skulle falla mellan stolarna. 
Resultatet visar på att det brister när det gäller ansvaret och när det gäller samverkan mellan 
samhällets parter. Kvaliteten och resultaten varierar hos parterna när det gäller deras arbete 
med medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad rehabilitering. Kraftfullare utbild-
ning, ansvarstagande, styrning och riktlinjer är nödvändig för att organisera en bra 
rehabilitering. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Ett nytt utskick av samma enkät, vart annat år, till samma 
antal politiker och ledningspersonal, skulle ge ytterligare insikt om huruvida kunskaperna 
förbättras eller försämras inom rehabiliteringsområdet. Vid samma intervall kan en ny gransk-
ning ske huruvida sjukskrivna får hjälp med att rehabiliteras eller inte samt även en ny gransk-
ning av antalet sjukskrivna som får sin sjukpenning indragen trots nedsatt arbetsförmåga. 
Samtidigt är det viktigt att granska om nya lagar, riktlinjer och regler tillkommit för att 
komma tillrätta med sjukskrivnas situation.  
Uppsatsen bidrar till att belysa inom vilka delar som bristerna finns och där förbättringar 
måste ske och kan vara till nytta vid en handlingsplan för en rehabiliteringsprocess. 
 
Nyckelord: Rehabilitering, ansvar, verktyg, kunskap, förståelse, åtgärder. 
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1 Inledning 
Rehabilitering är, enligt Försäkringskassan, ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av 
medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade att 
återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett normalt liv.  
Olika myndigheter ansvarar för olika områden. Sjukvården ansvarar för den medicinska 
behandlingen och rehabiliteringen. Arbetsgivaren eller arbetsförmedlingen har ansvaret för de 
arbetslivsinriktade åtgärderna och kommunen ansvarar för de sociala åtgärderna. Försäkrings-
kassan har ansvaret för rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsåtgärder. 
Rehabilitering är ofta en omfattande process, som berör hela företaget och därför bör 
engagera både ledning och medarbetare. För att lyckas med en rehabiliteringsprocess krävs 
både skickligt ledarskap och en medvetenhet och förståelse hos alla medarbetare. Det är 
viktigt att ledningen är medveten om problematiken som omgärdar den person som ska 
rehabiliteras, där kommunikationen är en viktig del i den sociala förankringen människor 
emellan. Kjellman/Hammarbäck (2003) framhåller att det är viktigt att rehabiliterings-
åtgärderna styrs i den sjukskrivnes takt och efter den sjukskrivnes behov. En förändring av en 
arbetssituation upplevs ofta som främmande och otrygg, vilket gör att många individer 
omedvetet motarbetar en eventuell förändring. Motstånd mot förändringar är ett svar på att 
individen i organisationen inte fått tillräckligt med kunskap och information om processen 
eller tid för att förbereda sig inför förändringen. Ledningen kan ofta i efterhand notera att 
rehabilitering av en medarbetare kommer hela arbetsplatsen till godo. Att återfå kompetent 
och erfaren personal betyder, enligt Britt-Marie Karlsson (2005), mycket både för företaget 
och medarbetaren, både ekonomiskt och emotionellt. För att lyckas med de enskilda 
rehabiliteringarna i företaget krävs att se hela människan, både hennes förmågor och behov, 
samtidigt som arbetet sköts effektivt och systematiskt.  
 
Mitt arbete kommer att ge struktur både i det övergripande arbetet och vid den enskilda 
rehabiliteringen överskådligt i dess olika faser, från återhämtning till arbetsåtergång. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att beskriva hur ett bra rehabiliteringsarbete ska organiseras utifrån 
gällande lagstiftning och även vilka verktyg samhällets olika parter kan använda sig av för att 
organisera ett bra rehabiliteringsarbete. Beskrivningen görs utifrån tre ansvarsområden, 
arbetsgivarens, Försäkringskassans och den enskildes. Syftet är också att undersöka i vilken 
omfattning ansvariga politiker och ansvariga ledningspersoner inom kommunal förvaltning 
har kunskap om sjukskrivnas situation samt om de har kunskap om hur en rehabiliterings-
process går till. I syftet ingår även att föreslå förbättringsåtgärder.  
 
1.2 Problemformulering/frågeställning 
Jag ska identifiera och beskriva de områden som är viktiga vid en rehabilitering och med 
dessa som grund beskriva en rehabiliteringsprocess. 
Frågeställningarna som ligger till grund för detta är: 
 

• Hur ska ett bra rehabiliteringsarbete organiseras utifrån gällande svensk lagstiftning? 
• Vem äger problemet och vem har ansvaret för rehabilitering? 
• Vilka verktyg kan samhällets olika parter använda sig av inom området rehabilitering? 
• Vilka kunskaper, inom området rehabilitering, finns hos politiker och lednings-

personer inom kommunal förvaltning? 
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2 Metod 
Idén till denna studie uppkom på grund av min egen nyfikenhet över att ta reda på varför  
många, sjukskrivna, anställda och arbetslösa inte får någon rehabilitering utan stället hamnar i 
utanförskap på olika sätt. Det kändes intressant och meningsfullt att granska ansvariga inom 
respektive område, arbetsgivaren, Försäkringskassan och den enskilde.  
 
Då syftet med studien är att få en tydligare bild av hur ett bra rehabiliteringsarbete ska 
organiseras utifrån gällande lagstiftning och även vilka verktyg samhällets parter kan använda 
sig av, kommer arbetet för denna C-uppsats att basera sig på litteratur inom rehabilitering 
samt olika myndigheters hemsidor via Internet. En sökmotor via Internet som jag använt mig 
av är www. eniro.se. Eftersom syftet också innefattar att undersöka i vilken omfattning 
ansvariga politiker och ledningspersoner inom kommunal förvaltning har kunskap om 
sjukskrivnas situation samt om de har kunskap om hur en rehabiliteringsprocess går till, 
kommer fokus i arbetet att utgöra kommunala politikers och tjänstemäns uppfattningar inom 
området för rehabilitering. En tänkbar undersökningsmetod för att åskådliggöra dessa 
uppfattningar skulle kunna vara enkätundersökning, för att nå en detaljerad beskrivning.   
 
Det som stärkt min övertygelse i valet av metod är att kvalitativ metod, som enligt 
Christensen m.fl (1998) innebär ord, bilder, naturlig data, fenomen i sin kontext, handling och 
händelser men också mening.  Kvalitativ metod innebär att i detalj fånga och förstå 
dynamiken i en utveckling. Det kräver att jag tar reda på vad som sker, men också i vilken 
mening olika aktörer lägger i situationen och i utvecklingen. Även att jag gör ”lager på lager” 
beskrivningar t ex både vad som har hänt och hur olika aktörer har tolkat och uppfattat 
händelsen. Genom att förstå hur olika aktörer i olika sammanhang resonerar, agerar och 
förstår sin verklighet försöker jag göra min beskrivning. 
 
I valet av metod har jag även använt mig av kvantitativ metod som innebär att jag vill mäta 
hur många som tycker x och hur många som tycker y. Den kvantitativa undersöknings-
metoden syftar främst till att ge en förklaring till ett problem (se problemformulering kap.1.2) 
 
Utformandet av enkäten (se bilaga 1) har jag gjort efter att jag studerat många olika enkäter. 
Frågorna i enkäten har utarbetats från den sammanställning som forskats fram inom området 
för rehabilitering. Jag har försökt att skapa frågor för att få svar på undersökningens fråge-
ställningar. Jag har sammanställt frågorna så att de, enligt min uppfattning, blivit lättlästa och 
tydliga.  
 
2.1 Avgränsning 
I enkätfrågorna (se bilaga 1) har jag tagit fasta på det som är betydelsefullt för sjukskrivna i 
deras situation. Det kändes viktigt att undersöka om personerna vet vem som bär ansvaret för 
att organisera en rehabilitering och vad som ingår i rehabiliteringsprocessen. Jag har försökt 
att inte ställa ledande frågor.  
 
2.2 Urval av intervjupersoner 
Jag skickade ut enkäten till 30 slumpmässigt utvalda politiker och till 10 slumpmässigt 
utvalda tjänstemän inom Sollefteå kommun. Enkäten skulle besvaras inom två veckor. 
Personerna känner jag delvis ytligt och delvis personligt. Min relation till dem är inte sådan 
att den kan påverka undersökningen i negativ bemärkelse. Jag informerade dem om syftet 
med undersökningen och att jag skulle hantera materialet med stor försiktighet för att värna 
om deras anonymitet. Jag klargjorde att enkätsvaren endast skulle användas till denna 
undersökning. Eftersom undersökningen är anonym och jag då inte kan veta vilka av de 
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utvalda som svarat erbjöd jag mig att sätta upp utfallet av enkätsvaren på anslagstavlan i 
kommunhuset och naturligtvis får betraktaren göra sin egen tolkning av enkätsvaren.  
 
2.3 Genomförande 
I undersökningen inkom svar från 12 politiker och 5 tjänstemän varav 8 män och 9 kvinnor 
(se bilaga 2). Enkäten skickades ut under december månad, mitt i julbrådskan, och skulle 
besvaras inom två veckor. Anledningen till att enkäten skulle besvaras inom två veckor var att 
ge deltagarna möjlighet att i god tid tänka igenom svaren. Med hänsyn till omständigheterna 
så är deltagandet på 42,5 % politiker och 50 % tjänstemän, mer än förväntat.  
 
2.4 Bearbetning av data 
Jag sammanfattade varje svar och analyserade dem. Jag uppmärksammade att alla inte hade 
svarat på alla frågor och att man ibland kryssat för flera svar på samma fråga. Analysen är 
tänkt att ge fylliga och täta beskrivningar som ger möjlighet för betraktaren att bedöma i 
vilken grad denna redogörelse är överförbar till andra liknande situationer. Jag valde att 
redovisa resultatet i löpande text.  
 
2.5 Studiens tillförlitlighet 
Standarden i en kvalitativ och en kvantitativ undersökning, som denna visar två grundlägg-
ande kriterier, nämligen ”trovärdighet” och ”äkthet”. Med stöd av dessa kriterier har jag sökt 
säkerställa kvaliteten i min undersökning. Detta görs med hjälp av fyra delkriterier, tillförlit-
lighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta.  
Jag har varit uppmärksam på mina personliga värderingar och strävat efter att de inte ska 
påverka utförandet och slutsatserna från undersökningen. Jag har försäkrat mig om att ge en 
rättvis bild av de undersöktas åsikter och uppfattningar.  
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3 Teoretisk förankring  
För att få en bild av vad rehabilitering innebär utifrån vetenskaplig litteratur anser jag det 
nödvändigt att sammanfatta forskningsteorierna. Jag försöker åskådliggöra de som jag anser 
vara relevanta för förståelsen om hur en god rehabiliteringsprocess ska organiseras utifrån tre 
ansvarsområden, arbetsgivarens, Försäkringskassans och den enskildes. Jag har medvetet gått 
in för att ta med många detaljer för att bryta ned redovisningen till en konkret nivå. Detta 
underlättar för läsaren att förstå vad man ska tänka på och hur man ska göra.  
 
3.1 Hur ska en rehabilitering organiseras utifrån gällande svensk 
lagstiftning? 
Ett förebyggande arbetsmiljöarbete som bygger på systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är 
enligt Britt-Marie Karlsson (2005) grunden för att undvika att människor utsätts för ohälsa 
eller riskerar att skadas i arbetet. 
För att underlätta den enskilde medarbetarens rehabilitering är det av vikt att förbereda och 
planera hur rehabiliteringsarbetet ska gå till så att rätt åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. 
 
Grundläggande förutsättningar i planeringen är att: människan och hennes behov sätts i 
centrum, hushålla med företagets resurser och agera tidigt med utredningar och åtgärder. 
 
Individen har ansvar för sin egen rehabilitering på arbetsplatsen men både ledning och övriga 
anställda, har en nyckelroll i rehabiliteringsarbetet. Enligt arbetsmiljölagen och lagen om 
allmän försäkring har arbetsgivaren ansvaret för anpassning och rehabilitering när det gäller 
arbetsplatsen.  
 
I sammanhanget finns viktiga samarbetspartners: företagshälsovården, Försäkringskassan, 
allmänna sjukvården, arbetsförmedlingen och fackförbunden. 
 
Britt-Marie Karlsson (2005) menar att samhällets övergripande ansvar för rehabilitering kan 
uttryckas i form av arbetslinjen. Med arbetslinjen avses främst allas rätt till arbete oavsett 
funktionshinder, vilket ska ge möjlighet till en egen försörjning.  
 
Syftet och målet för all rehabilitering är, enligt Britt-Marie Karlsson (2005), att göra det 
möjligt för personer att återkomma till arbetslivet. Ledningen bör ange målen för arbetet. 
Målen bör utformas så konkret som möjligt och vara beskrivna på ett sätt att de är styrande för 
företagets rehabiliteringsarbete. De ska kunna följas upp och utvärderas. Tydlighet är viktigt. 
Målen kan läggas in det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
Britt-Marie Karlsson (2005) menar att ett bra rehabiliteringsarbete grundar sig på att arbets-
miljöfrågorna vävs in i det dagliga arbetet. Det ska också finnas en tydlig uppgiftsfördelning 
som talar om var arbetsuppgifterna ligger i organisationen. Om olika uppgifter har fördelats ut 
så måste ändå arbetsgivaren ständigt följa upp och kontrollera att det fungerar som det är 
tänkt. Bestämda regler ska finnas i samband med sjukfrånvaro och semester. Alla anställda 
ska veta vem man vänder sig till vid behov av rehabilitering. Det är av stor betydelse att den 
som har arbetsuppgiften även har befogenheter att fatta beslut.  
 
På alla arbetsplatser ska det, enligt Britt-Marie Karlsson (2005), finnas rutiner för hur man 
arbetar med arbetsanpassning och rehabilitering. Det är A och O att rutiner efterföljs så att det 
inte uppstår osäkerhet om vem som ska göra vad och när. Rutinerna ska vara kända av alla på 
företaget.  
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Skyddsombuden är en viktig samarbetspartner. De har ofta information om arbetsplatsen som 
helhet och även om arbetsförhållandena för den enskilde medarbetaren. Genom att följa upp 
och utvärdera statistik, sjukfrånvaro, rehabiliteringar, olycksfall, arbetsskador och arbets-
sjukdomar eller annan bortovaro från arbetsplatsen får man en bild av ohälsan i företaget.  
 
För att undvika att ingen arbetsuppgift faller mellan stolarna, glöms bort eller att samma 
uppgift läggs på flera personer är det viktigt att uppgifterna fördelas på bestämda personer 
eller befattningar i organisationen. Arbetsgivaren ska kontrollera att den som mottagit 
uppgifter i arbetsmiljöarbetet kan och har möjlighet att utföra dessa.  
 
Britt-Marie Karlsson (2005) påtalar att arbetsgivaren ska kolla upp att de fördelade arbets-
uppgifterna är anpassade till den verksamhet som bedrivs. Mottagaren, chef, arbetsledare eller 
annan person i företaget med personalansvar ska ha: 
 

• Självständig ställning gentemot arbetsgivaren. 
• Befogenheter att fatta de beslut som krävs dvs. kunna besluta om förändringar av 

arbetsplatser och arbetsuppgifter. 
• Resurser att vidta lämpliga åtgärder. Möjlighet att bekosta exempelvis utbildning i 

samband med ett förändrat arbetssätt.  
• Den kompetens som krävs för att kunna arbeta på ett professionellt sätt och att kunna 

bedöma om föreslagna åtgärder kommer att fungera i verksamheten. 
• Tillgång till den information och det stöd som behövs för uppdraget.  

 
Britt-Marie Karlsson (2005) betonar att om en arbetstagares befogenheter, kunskaper eller tid 
inte räcker för en fördelad arbetsuppgift, är det viktigt att han/hon vänder sig till sin chef och 
begär förändring. Chefer och arbetsledare bör kunna genomföra undersökningar av arbets-
förhållanden genom bland annat enskilt samtal och personalmöten. Därigenom kartläggs även 
om arbetsförhållandena behöver förändras. Det enskilda samtalet  med medarbetaren behöver 
ofta genomföras för att bedöma behovet av anpassning och rehabilitering.  
 
Genom att bilda en särskild rehabiliteringsgrupp som kan dra upp och konkretisera strategier 
och riktlinjer för rehabiliteringsarbetet, kan man finna möjliga och genomförbara alternativ. 
Denna grupp kan fungera som övergripande resurs när den egna avdelningens resurser inte 
räcker till.  
 
I gruppen kan ingå: 
 

• Arbetsgivaren som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Där finns också 
personalavdelningen som stödresurs. 

• Huvudskyddsombud, skyddsombud och de fackliga organisationerna har arbets-
kamratens uppdrag att följa upp och bevaka att arbetsgivaren fullgör sina uppgifter. 

• Kamratstödjare och faddrar har kunskap om vad som är möjligt att göra med tanke på 
den enskilde, men även vilka effekter åtgärderna kan få för övriga på arbetsplatsen.  

• Företagshälsovården har fackkunskaper inom området och kan – med utgångspunkt 
från medarbetarens resurser, behov och begränsningar – föreslå tänkbara lösningar, 
både förebyggande och rehabiliterande.  

• Försäkringskassan har samordningsansvaret för de enskilda medarbetarnas rehabi-
literande insatser och beslutar om rehabiliteringsplaner, rehabiliteringsersättning samt 
ger bidrag till arbetstekniska hjälpmedel.  
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Britt-Marie Karlsson (2005) påtalar att tystnadsplikten gäller alla som får kännedom om eller 
handlägger frågor som rör hälsotillstånd eller övriga personliga förhållanden som fram-
kommer i samband med rätten till sjuklön för medarbetaren eller deltagande i anpassnings- 
och rehabiliteringsverksamhet.  
 
Enligt Kjellman/Hammarbäck (2002) finns bestämmelser, 2003-07-01, som gäller för 
kommuner om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i årsredovisningen, (SFS 1997:614), 
Lag om kommunal redovisning. All sjukfrånvaro ska redovisas, även karensdagar och delar 
av dagar. Företaget bör även ta hänsyn till hur regler och rutiner för uttag av kompensations-
ledighet och flextid påverkar i samband med sjukdom.  
 
Enligt Britt-Marie Karlsson (2005) är det när det inträffar sjukdom, arbetsolycksfall eller 
arbetssjukdom är fördelaktigt att agera tidigt och efter en bestämd rutin. Ett tidigt 
omhändertagande minskar risken för onödigt lidande och för längre sjukfrånvaro än vad som 
är nödvändigt. Efter sju dagar ska medarbetaren lämna läkarintyg till arbetsgivaren. Av 
läkarintyget ska framgå graden av nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom. Vid 
kontakt med medarbetaren är det viktigt att samtala om t ex: hur man upplever arbetet, 
arbetsuppgifter, arbetssituation och trivsel i arbetsgruppen. Man bör också komma överens 
om hur kontakten med arbetsplatsen ska ske under sjukskrivningsperioden. Samtalet bör 
dokumenteras. Vilka arbetsuppgifter kan utföras trots besvär, vilka är orsakerna till besvären 
och hur skulle orsakerna kunna undvikas? Vid dessa tillfällen är det viktigt att medarbetaren 
även kommer med egna förslag som kan underlätta återgången till arbete.  
 
Rehabiliteringsutredningen skrivs och rehabiliteringen startar så fort som möjligt. Lämplig 
handläggning är att arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren gör en gemensam bedöm-
ning av vad som behöver göras. Arbetsgivaren ska inventera om det i verksamheten finns 
lediga tjänster eller arbetsuppgifter. Även inventera om det finns tjänster och arbetsuppgifter 
som förväntas bli lediga t ex pensionsavgångar inom de närmaste åren, för att kunna se om 
någon tjänst kan vara lämplig att omplacera eller utbilda medarbetaren till. Detta gäller enligt 
Britt-Marie Karlsson (2005) även verksamhet som företaget har på andra orter eller inom 
andra avtalsområden.  
 
Arbetsgivaren har i praktiken fullgjort sina skyldigheter när följande frågor kan besvaras med 
nej och att det finns tydlig dokumentation som styrker detta.  

• Kan den anställde återgå i samma arbete efter rehabiliteringen eller anpassningen? 
• Kan den anställde klara andra arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare? 
• Kan den anställde klara andra arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare efter 

rehabilitering eller arbetsanpassning? 
 
Arbetsgivaren är idag inte skyldig att skapa nya arbetsuppgifter eller omplacera medarbetaren 
till annat än ett ledigt arbete eller arbetsuppgifter i företaget. Han behöver inte vidta åtgärder 
som sträcker sig längre än att medarbetaren kan vara kvar i företaget.  
 
När rehabiliteringsutredningen skrivs ska, enligt Britt-Marie Karlsson (2005), medarbetaren 
och chefen vara med. Medarbetaren avgör alltid vilka förutom chefen som ska vara med vid 
utredningen. I utredningen beskrivs genomförda och planerade åtgärder på arbetsplatsen samt 
behov utanför arbetsplatsen. Utredningen lämnas till Försäkringskassan. Försäkringskassan 
upprättar rehabiliteringsplan. Planen ska omfatta de åtgärder som behövs för att medarbetaren 
ska kunna komma tillbaka till arbetet.  
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Det viktigaste underlaget är förutom medarbetarens egen bedömning: 
• Rehabiliteringsutredning 
• Medicinskt underlag med uppgifter om pågående och planerad behandling, 

rehabiliteringsåtgärder, behovet av övrig rehabilitering, beräknad återstående tid med 
nedsatt funktionsförmåga, läkarens bedömning av graden av nedsatt funktions-
förmåga, medarbetarens arbetsuppgifter och egen bedömning av arbetsförmåga.  

• Arbetsplatsbedömning 
 
Rehabiliteringsplanen ska, förutom förslag till åtgärder, även innehålla uppföljnings- och 
utvärderingstillfällen. Lämpliga intervaller är en gång per månad och därefter en gång i 
kvartalet upp till ett år för att sedan följas upp i det årliga medarbetarsamtalet.  
 
Arbetsplatsbedömningen ger en bild över arbetsmiljön och vilka krav som finns på arbetet och 
arbetsplatsen. Den ger också ledning till vad som kan anpassas till medarbetarens speciella 
förutsättningar. Arbetsmiljön måste alltid ses utifrån ett helhetsperspektiv och betydelsen av 
hur enskilda faktorer varierar och samspelar.  
 
Britt-Marie Karlsson (2005) menar att arbetsträning och arbetsprövning är verktyg som ger 
möjlighet att bedöma om medarbetaren kan återgå till sitt vanliga arbete eller behöver om-
placeras till annat arbete inom företaget. Arbetsträningen ger möjlighet till gradvis (1/4—helt) 
återgång i arbetet och att utan prestationskrav se vad som är möjligt att göra av de arbetsupp-
gifter som utfördes tidigare.  
Arbetsprövning är ett led i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och ett underlag för 
framtida val av arbete, yrke, arbetsuppgifter och/eller utbildning. Det är enligt Britt-Marie 
Karlsson (2005) viktigt att arbetsprövningen föregås av en omsorgsfull och grundläggande 
genomgång av tidigare yrken och arbetsuppgifter samt den kompetens medarbetaren redan har 
i form av utbildning och erfarenheter. Hon betonar att det kanske allra viktigaste är att ta reda 
på vilka intressen och vilken kompetens som medarbetaren vill och känner sig motiverad att 
utveckla.  
 
3.2 Vad ingår i en rehabiliteringspolicy? 
Varje organisation måste enligt Kjellman/Hammarbäck (2002) ha en rehabiliteringspolicy. 
Policyn ska klargöra: 

• hur organisationen ansvarar för den yrkesinriktade rehabiliteringen 
• vilka  mål organisationen har på kort och lång sikt 
• vilka ekonomiska och personella resurser som är avsatta 
• vilka rutiner som ska användas 
• vem som ska ansvara för vad 
• vilken kompetens som ska finnas 
• hur uppföljning ska ske 

 
Det behöver göras en kartläggning av arbetsmiljön för att undersöka vad som behöver åt-
gärdas i organisationen för att det ska bli en uthållig organisation och en hälsosam arbetsplats. 
Det gynnar produktionen bäst i det långa loppet.  
 
Man behöver belysa frågor som:  

• Hur är det i arbetsgruppen? 
• Hur är det med arbetsbelastningen?  
• Hur är det med arbetsinnehåll och arbetsfördelning? 
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• Har det varit många omorganisationer? 
• Befinner företaget sig i en omorganisation just nu? 
• Hur är det med förtroendekapitalet och den övriga ledningen? 
• Finns det konflikter i gruppen? 
• Hur är det med resurserna? 
• Hur ser målen ut? Förstås de av alla? 
• Är det klart vad som ska göras och vem som gör vad? 
• Är det fler som ”mår dåligt”? 
• Märker arbetskamraterna om någon mår dåligt och hur agerar de då? 
• Hur fungerar ledarskapet i gruppen? 

 
Kjellman/Hammarbäck (2002) framhåller att det är viktigt att undersöka om gruppen präglas 
av gnäll, klagomål, motsättningar, tryckt stämning, låg energi och negativism? Eller är det 
mer av arbetsglädje, kreativitet, balans och humor? Eller av arbetsnarkomani, överengage-
mang, sjuknärvaro, konkurrens och ständigt högvarv?  
 
Det kan också vara skäl att fundera över gruppens historia. Befinner man sig i medgång eller 
motgång? Vilka omvärldsfaktorer påverkar gruppen? Hur är gruppsammansättningen, ålders-
mässigt och kompetensmässigt? Vilken är könsfördelningen?  
 
Arbetsorganisationen behöver ses över och alla problem identifieras och utifrån det görs en 
åtgärdsplan.  
 
3.3 Vilka faser ingår i en rehabiliteringsprocess? 
1. Återhämtning 
Här menar Kjellman/Hammarbäck (2002) att det handlar helt och hållet om det primära 
behovet att varva ned. Vila, sömn, vara ifred, helt enkelt ”bara vara” och eventuell medicin-
ering kan vara lämplig. Detta kan upplevas som helt onödigt för den uppvarvade sjukskrivne, 
som ofta helst vill hitta lösningar för återgång i arbete genast.  
Författarna framhåller att vissa kan behöva stödsamtal för att klara av den psykologiska kris 
som sjukskrivningen fört med sig. Andra ha nytta av sjukgymnastik för sin värkande och 
oroliga kropp. Avspänning i olika former och lätt motion, ofta i form av promenader, kan höra 
till denna första tid som sjukskriven. Så småningom, när den sjukskrivne har börjat gå ned i 
varv, kan det vara dags att utöka samvaron med familjen till att omfatta även vänkretsen. Den 
här fasen kan ta mycket lång tid.  
 
2. Rehabiliteringskurs 
När den sjukskrivne har börjat komma i bättre fysisk och psykisk form är det enligt 
Kjellman/Hammarbäck (2002) tid för en mer kraftfull insats i form av en rehabiliteringskurs. 
Försäkringskassan och företagshälsovården kan hjälpa till att välja rätt bland de kurser som 
finns. Kursen bör pågå ett antal veckor och ha återkommande uppföljningar. Det är bra om 
den inte bara innehåller stresshantering och hälsofrågor, utan även har inslag av karriärråd-
givning, personlig utveckling, omvärldsorientering och utveckling av det egna kontaktnätet.  
 
3. Påfyllnad 
Nu är det dags för mer yrkesinriktade åtgärder. Då kommer frågorna upp om hur yrkeslivet 
ska fortsättas. Det kan bli en jobbig tid igen. För den som vill och kan återgå i sitt tidigare 
arbete kan kompetensutveckling bli aktuell. För den som inte kan återgå i samma arbete kan 
fördjupade yrkeslivsutredningsinsatser behövas. Kjellman/Hammarbäck (2002) betonar att det 
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är viktigt att ställa sig några frågor: Vad passar jag för, vad vill jag, vad kan jag, vad är jag 
intresserad av? Arbetsprövning och utbildningsinsatser kan vara lämpliga ”påfyllande” 
åtgärder. I denna fas fortsätter man med aktiva insatser enligt handlingsplaner, och det bör 
helst inte bli några avbrott, då den sjukskrivne ”bara går hemma” utan något mål. Många 
behöver en själslig påfyllnad i form av ett antal psykoterapisamtal. 
 
4. Arbetsåtergången 
Enligt Kjellman/Hammarbäck (2002) består denna fas oftast av arbetsträning, antingen med 
eller utan anpassning på den egna arbetsplatsen eller, efter utbildning eller omplacering, på 
annan arbetsplats.  
 
3.4 Vem äger problemet och vem har ansvaret för rehabilitering? 
 
3.4.1 Arbetsgivarens ansvar 
Den anställdes organisations ledning är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och arbetsförhåll-
andena på företaget, enligt Arbetsmiljöverket. Om den anställdes närmaste chef har fått 
arbetsmiljöansvaret delegerat skriftligen till sig och accepterat detta skriftligen så innebär det 
att han/hon personligen är ansvarig för arbetsmiljöförhållandena i sin arbetsgrupp. Varje 
organisation är skyldig att ha en policy för arbetsmiljöarbetet, där även den psykosociala 
arbetsmiljön ingår. Ledningen måste kartlägga arbetsmiljön regelbundet och göra upp hand-
lingsplaner för hur man vill åtgärda brister och förbättra miljön. Det kallas för systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), www.arbetsmiljoverket.se. 
 
Både vetenskap och beprövad erfarenhet har, enligt Arbetsmiljöverket, visat att det inte går att 
komma åt stress och utbrändhet på arbetet om man inte sätter in åtgärder i själva organisation-
en. Stresshanteringskurser och rehabiliteringsåtgärder riktade mot individer är otillräckliga 
som åtgärder om man behöver förbättra arbetsmiljön. 
 
Sjukdom på grund av arbete 
Försäkringskassan, www.forsakringskassan.se, framhåller att det kan finnas skadliga faktorer 
i arbetsmiljön som kan ge upphov till olika sjukdomar. Med skadlig inverkan i arbetet menas i 
huvudsak de faktorer i arbetsmiljön som kan påverka den fysiska och den psykiska hälsan 
negativt. Exempel på skadliga faktorer i arbetet som kan leda till arbetssjukdomar är: tungt 
eller ensidigt arbete, vibrationer eller skakningar, buller, olika ämnen eller psykiskt 
påfrestande arbetsförhållanden.             
Exempel på sådant som inte räknas är sjukdomar av psykisk eller psykosomatisk natur som 
beror på: företagsnedläggning, bristande uppskattning av arbetsinsatser och vantrivsel med 
arbetsuppgifter eller arbetskamrater. 
 
Den som skadar sig i arbetet – arbetsskadeförsäkringen 
En arbetsskada är en skada eller sjukdom som beror på olycksfall eller annan skadlig inverkan 
i arbetet. Försäkringskassan informerar om att den som skadar sig på arbetsplatsen eller på 
väg till eller från arbetet kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Försäkringen gäller 
för alla som förvärvsarbetar: anställda, uppdragstagare och egenföretagare.  
 
Olycksfall 
Olycksfall är en skada som uppkommit i samband med en särskild händelse (olycksfalls-
moment). Händelsen ska vara relativt kortvarig och i viss mån ovanlig och oförutsedd. 
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Färdolycksfall 
Råkar man ut för ett olycksfall och skadar sig under direkt färd till eller från arbetet, betraktas 
det som arbetsskada.  
 
Förebygga sjukfrånvaro 
En frisk arbetsplats skapar friska anställda. Kostnaderna för sjukfrånvaron är ofta mycket 
högre än själva sjuklönen. Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö och låg 
sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket betonar att det är viktigt att arbetsgivare prioriterar sina 
anställdas hälsa eftersom det har avgörande betydelse för företagets effektivitet och lönsam-
het. Ett positivt arbetsklimat leder till ökad närvaro, arbetstrivsel, kvalitetsvinster och ökad 
produktivitet. Att agera tidigt för att därigenom förebygga sjukskrivningar och behovet av 
rehabilitering är bra både rent mänskligt och företagsekonomiskt.  
 
Arbetsgivarens roll i det förebyggande arbetet 
När man talar med arbetsgivare och anställda om arbetsgivarens roll i det förebyggande 
arbetet pekar de ofta på vikten av att bry sig om och att både vilja och våga tala om problem 
som kan vara känsliga. Arbetsmiljöverket framhåller att den arbetsgivare som lyckas bygga 
upp en atmosfär i arbetslaget där man kan bry sig om varandra har kommit långt. Det ökar 
möjligheten att upptäcka tidiga signaler om att en anställd inte mår bra. Ofta kan de tidiga 
signalerna fångas upp via facket eller företagshälsovården.  
 
Tidiga insatser 
Tecken på att en anställd inte fungerar eller mår bra kan upptäckas om arbetsgivaren ger sig 
tid att lyssna och aktivt söka information. Här kan man, enligt Arbetsmiljöverket, få stor hjälp 
av företagshälsovården. 
Tidiga signaler kan vara att en anställd: ändrar sitt beteende och börjar fungera sämre i 
gruppen, börjar få ett mönster i korttidsfrånvaron, ofta borta på fredag – måndag, förefaller 
påverkad av droger, drar sig undan, pratar mindre och deltar inte på fikarasten, visar mindre 
intresse för arbetet, håller sämre ordning och kvalitet, kanske genomgår en skilsmässa eller 
har andra familjeproblem.  

 
Tidigt samtal 
Genom ett tidigt samtal med den anställde kan, enligt Arbetsmiljöverket, arbetsgivaren finna 
det verkliga problemet och se vilka möjligheter som finns att reda ut situationen. Ibland kan 
enbart samtalet lösa upp knutarna. Förbered samtalet noga. Även här kan företagshälsovården 
vara ett stöd. Tänk efter – varför behövs samtalet? Se till att ni inte blir störda. Ta en tidig 
kontakt med den anställde och förklara syftet med samtalet. Gör klart att samtalet sker av 
omtanke – inte för att kontrollera. Försök styra samtalet till väsentligheter. Undvik inte att ta 
upp svåra saker. 
 
Håll kontakten 
Arbetsgivaren ska, enligt Arbetsmiljöverket, naturligtvis se till att alltid tala med den som blir 
sjukskriven. Visa intresse och undersök hur företaget kan hjälpa till med praktiska ting. En 
utebliven kontakt kan av den anställde tolkas som om företaget eller arbetsledningen inte bryr 
sig om i fall hon/han är på jobbet eller inte. Arbetsgivaren kan ge det stöd som behövs genom 
att ringa hem eller träffas och försöka reda ut problem. Det är ett sätt att visa att man 
verkligen bryr sig om. Om sjukdomen kan väntas bli långvarig, be den anställde att besöka 
arbetsplatsen, delta i gruppmöten med mera. Se till att den anställde genom regelbunden 
information får veta vad som händer på arbetsplatsen.  
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Motivera – ta inte över ansvaret 
Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsgivaren ansvara för att det finns en fungerande organisa-
tion för arbetsanpassning och rehabilitering. Men det är den anställde som måste ha viljan att 
komma tillbaka till arbetet. I relationen med den anställde är det viktigt att inte medvetet eller 
omedvetet ta över individens ansvar. 
 
3.4.1.1 Arbetsgivarens expertresurs - Företagshälsovården  
Företagshälsovården är, enligt Arbetsmiljöverket, en expertresurs som arbetsgivaren kan 
använda när han behöver undersöka och bedöma de fysiska och psykiska riskerna i arbetet.  
 
Det är bäst om företagshälsovården anlitas fortlöpande och inte bara till enstaka tjänster. På så 
sätt kan kvaliteten i arbetsmiljöarbetet säkras över tiden. Då ökar också möjligheten att tidigt 
upptäcka hälsorisker.  
 
Företagshälsovården kan också vara en strategisk resurs genom att bidra till en god hälsa 
bland de anställda, något som främjar produktionsresultatet och den ekonomiska utveckling-
en. De kan hjälpa till vid rehabilitering och vara ett gott stöd kring de anpassningsåtgärder 
som behöver genomföras på arbetsplatsen. Även om arbetsgivaren tar hjälp av företags-
hälsovården i arbetsmiljöarbetet är det ändå alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret. 
Arbetsgivaren kan upprätta ett avtal med företagshälsovården och köpa deras tjänster.  
 
Om det inte finns tillräcklig kompetens eller kunskap inom en arbetsplats för att kunna lösa 
arbetsmiljöproblem kan Arbetsmiljöverket ställa krav på att arbetsgivaren ska anlita sak-
kunnig hjälp, i första hand företagshälsovården.  
 
Friskvård 
Arbetsgivare har möjlighet att göra skatteavdrag för insatser som bidrar till ökad hälsa bland 
sina anställda t ex företagshälsovården, förebyggande behandling hos sjukgymnast samt 
friskvård. 
När någon blir sjukskriven på en arbetsplats äger arbetsgivaren den del av problemet som 
finns reglerat i lagar och bestämmelser om rehabilitering (lagen om allmän försäkring, arbets-
miljölagen, AFS 1994:1). Arbetsgivaren ska oavsett orsak till sjukskrivningen medverka till 
att det görs en rehabiliteringsplanering och att den anställde får den rehabilitering som krävs. 
Att göra rehabiliteringsutredning är obligatoriskt. När det gäller vilka reella kostnader det är 
rimligt att en arbetsgivare åtar sig finns inga bestämda regler eller gränser. Ofta hamnar 
arbetsgivaren i något slags förhandling med Försäkringskassans representant. En förhandling 
där den anställde inte behöver vara närvarande. 
 
Arbetslivsinriktad rehabilitering 
Med arbetslivsinriktad rehabilitering menas, enligt Försäkringskassan, det stöd och de 
åtgärder som den anställde behöver för att för att återfå eller behålla sin arbetsförmåga, t ex 
arbetsträning, arbetsprövning eller utbildning. Arbetslivsinriktad rehabilitering används för att 
den anställde ska kunna återgå till sitt gamla arbete eller för få ett annat lämpligt arbete. 
Insatserna riktas till sjukskrivna med arbetsgivare och till sjukskrivna som är arbetslösa. 
Dessa åtgärder ansvarar arbetsgivare, Försäkringskassa och Arbetsförmedling gemensamt för.  
 
Det är i första hand arbetsgivaren som har ansvaret för att den anställdes behov av rehabili-
tering klarläggs och som ansvarar för att rehabilitering kommer igång när det behövs.  
Arbetsgivaren är också, enligt Försäkringskassan, skyldig att svara för de rehabiliterings-
åtgärder som kan genomföras inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Det kan vara 
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fråga om t ex anpassning av arbetsplatsen, teknisk utrustning, kompetensutveckling, variation 
i arbetsuppgifterna, möjlighet till arbetsträning och flexibla arbetstider. 

 
3.4.2 Försäkringskassans ansvar 
Försäkringskassans ansvar är att representera samhällsintressena, att stå för samordningen och 
medverka till att rehabiliteringsåtgärderna blir de rätta. Försäkringskassan ska klarlägga den 
anställdes rehabiliteringsbehov och samordna de rehabiliteringsinsatser som anses nödvänd-
iga för att den anställde ska kunna återgå i arbete eller kunna söka arbete om personen är 
arbetslös. Detta innebär bland annat att stötta den som är sjukskriven i kontakter med arbets-
givaren, hälso- och sjukvården samt Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan bidrar ekonom-
iskt med att medge rehabiliteringsersättning till individen och står ibland för kostnaden för 
själva rehabiliteringsåtgärden. Försäkringskassan kan också kalla till avstämningsmöte med 
den anställde, den anställdes arbetsgivare och den anställdes läkare för att diskutera vad som 
behöver göras för att den anställde ska kunna komma tillbaka till arbetet. Om den anställde är 
arbetslös är det Försäkringskassan som gör utredningen tillsammans med den arbetslöse. 
Medan arbetsförmedlingen ansvarar för att den arbetslöse får de arbetslivsinriktade åtgärder 
som behövs för att den arbetslöse ska kunna arbeta igen.  
 
Arbetshjälpmedel 
Försäkringskassan kan ge bidrag till arbetsgivaren för inköp av arbetshjälpmedel till en 
anställd som: har en funktionsnedsättning som gör det svårt att klara arbetet och behöver ett 
arbetshjälpmedel i förebyggande syfte, eller har drabbats av en långvarig sjukdom och 
behöver rehabilitering för att kunna återgå i arbete. 
 
Arbetsgivaren får bidraget för att anpassa arbetsplatsen efter den anställdes behov. Det går 
inte att söka bidrag för hjälpmedel eller anpassning som normalt behövs i verksamheten. 
Även den anställde kan söka bidrag till arbetshjälpmedel från Försäkringskassan.  
 
Reseersättning 
I vissa fall kan den anställde få reseersättning istället för sjuklön eller sjukpenning. Det gäller 
om arbetsgivare eller försäkringskassa bedömer att den anställde kan arbeta men inte kan ta 
sig till arbetet på vanligt sätt. Arbetsgivaren eller Försäkringskassan betalar då skälig ersätt-
ning för merutgifter för resor till och från arbetet.  
 
Ersättning vid arbetsskada 
Den sjukskrivne kan t ex få ersättning för tandvård, eller särskilda hjälpmedel som behövs 
efter skadan. Den sjukskrivne kan få ersättning för den inkomstförlust som görs till följd av en 
arbetsskada. Den som blir sjukskriven på grund av en arbetsskada får sjukpenning enligt sam-
ma regler som vid annan sjukdom. För skador som inträffat före 1 juli 1977 gäller särskilda 
regler.  
 
Livränta 
Enligt försäkringskassan kan man, om förmågan att skaffa sig inkomst genom arbete blivit 
nedsatt med minst en femtondel till följd av en arbetsskada, få livränta. Nedsättningen ska 
vara varaktig eller antas bestå under minst ett år och den årliga inkomstförlusten måste vara 
minst en fjärdedel av prisbasbeloppet.  
Livräntan ska täcka den inkomstförlust som gjorts på grund av skadan upp till 7,5 prisbas-
belopp. Livränta kan beviljas: under arbetslivsinriktad rehabilitering (utbildning eller 
omskolning), vid omplacering eller byte till annat arbete med lägre inkomst, och när förmågan 
att skaffa inkomst genom arbete nedsatts varaktigt, eller kan antas bestå under minst ett år. 
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Livränta kan beviljas för viss tid eller tills vidare. När Försäkringskassan beräknar livräntan 
jämförs den inkomst den sjukskrivne skulle ha haft om han/hon inte blivit skadad, med den 
inkomst den sjukskrivne beräknas få efter skadan. Livränta är skillnaden mellan inkomsterna.  
 
Sjukpenning 
Sjukpenning vid arbetsskada ska, enligt försäkringskassan, betalas ut på samma sätt som vid 
annan sjukdom. Det är endast då den sjukskrivne inte är sjukpenningförsäkrad enligt lagen om 
allmän försäkring som den sjukskrivne kan få sjukpenning från arbetsskadeförsäkringen.  
 
Särskild arbetsskadeersättning 
Den som beviljas livränta eller sjukpenning enligt arbetsskadeförsäkringen får automatiskt 
ersättning som kompenserar inkomstförlust för två karensdagar. Den som har haft inkomst-
förlust för fler än två karensdagar kan ansöka hos Försäkringskassan om att även få ersättning 
för dessa dagar.  
 
Förebyggande sjukpenning 
Den anställde kan få sjukpenning om han/hon genomgår en medicinsk behandling eller 
medicinsk rehabilitering för att förebygga sjukdom eller för att förkorta sjukdomstiden. 
Behandlingen eller rehabiliteringen ska vara ordinerad av läkare och godkännas av 
Försäkringskassan.  
För att ha rätt till förebyggande sjukpenning krävs att en läkare har konstaterat förhöjd sjuk-
domsrisk. Sjukdomen som den sjuke har en ökad risk att få, ska vara sådan att den förväntas 
sätta ned arbetsförmågan. Läkaren ska ha ordinerat behandlingen, som ska vara lämplig att 
minska sjukdomsrisken. Behandlingen eller rehabiliteringen ska ingå i en plan och ska god-
kännas av Försäkringskassan.  
 
Medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering kan vara vanlig sjukvård, behandlings-
former som sjukgymnastik, syn- och hörselrehabilitering, arbetsterapi, utprovning av 
handikapphjälpmedel samt rådgivning och stödåtgärder.  
 
Vid förebyggande sjukpenning gäller inte karensdag, utan Försäkringskassan betalar ut sjuk-
penning från och med den första behandlingsdagen. Förebyggande sjukpenning betalas ut i 
samma omfattning som den sjukskrivne är förhindrad att utföra arbete på grund av behand-
lingen.  
 
3.4.3 Den anställdes ansvar 
Den anställde är skyldig att medverka i sin egen rehabilitering. Det säger bestämmelserna om 
rehabilitering, enligt Försäkringskassans information på hemsidan, och den anställde äger 
således sin del av problemet. Ju mer ansvar den anställde tar av sina egna känslor, tankar, 
symptom och handlingar, desto mer makt över sin situation får han/hon.  
 
Försäkringskassan anser att, att vara sjuk är inte alltid det samma som att inte kunna arbeta. 
Det är förmågan att arbeta som avgör rätten till sjuklön eller sjukpenning, inte sjukdomen 
eller symptomen i sig. Hur mycket man kan arbeta, trots sjukdom, beror ofta på vilka arbets-
uppgifter man har. Man kan vara för sjuk för att arbeta med det ena men frisk när det gäller att 
arbeta med det andra. Det kan också bero på om arbetsgivaren kan erbjuda andra 
arbetsuppgifter som den sjukskrivne kan klara under sin sjukdomstid.  
 
Den som är sjuk och borta från sitt arbete mer än en vecka måste ha ett läkarintyg. Läkar-
intyget är till för att arbetsgivaren och Försäkringskassan ska kunna bedöma rätten till sjuklön 
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och sjukpenning. Intyget är bara en rekommendation och det ger inte automatiskt rätt till 
sjuklön eller sjukpenning. Om den sjuke blir sämre eller får en ny sjukdom under tiden den 
sjukskrivne är sjukskriven måste han/hon kontakta Försäkringskassan. Den sjukskrivne måste 
också ha ett läkarintyg som styrker försämringen från och med den åttonde dagen. Om den 
anställde är sjuk och har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga kan denne få sjukersättning, det 
kallades tidigare för förtidspension. För att få sjukersättning ska, enligt Försäkringskassan, 
alla möjligheter till återgång i arbete vara prövade. Hur hög sjukersättning den anställde får 
beror på tidigare inkomst, eller så får den anställde ett garantibelopp.  
 
Sjukersättning 
Den som är mellan 30 och 64 år kan få sjukersättning om arbetsförmågan är varaktigt nedsatt 
med minst en fjärdedel. Arbetsförmågan måste vara nedsatt på grund av sjukdom eller annan 
nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. När arbetsförmågan är nedsatt 
under en begränsad tid, med minst ett år kan den sjukskrivne, enligt Försäkringskassan, få 
tidsbegränsad sjukersättning. Den sjukskrivne kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärde-
dels sjukersättning. Det beror på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt och vilka möjligheter 
den sjukskrivne har att försörja sig genom ett arbete.  
 
Aktivitets/sjukersättningens storlek 
Sjukersättningen betalas ut dels som inkomstrelaterad ersättning och dels som garantiersätt-
ning. Båda gäller under förutsättning att den sjukskrivne uppfyller vissa krav baserad på sin 
arbetsinkomst. Garantiersättningen får den sjukskrivne, enligt Försäkringskassan, om han/hon 
haft låg eller ingen inkomst. Garantiersättningen ska ge ett ekonomiskt grundskydd oberoende 
av tidigare inkomster. Storleken beror på hur många år den sjukskrivne har bott i Sverige.  
 
Pröva att arbeta eller studera 
Den som har aktivitets/sjukersättning har möjlighet att arbeta eller studera utan att förlora 
rätten till ersättning. Det kallas vilande aktivitets/sjukersättning. För att kunna få vilande 
aktivitets/sjukersättning måste den sjukskrivne ha haft den i minst ett år. 
 
När den sjukskrivne vill pröva om han/hon klarar av att arbeta kan han/hon ansöka om en 
prövotid med ersättning och lön samtidigt. Om arbetsförsöket fungerar kan han/hon ansöka 
om att få ha sin ersättning vilande. Prövotiden och tiden med vilande ersättning kan, enligt 
Försäkringskassan, sammanlagt längst pågå under 24 kalendermånader eller under den 
återstående tiden den sjukskrivne beviljats ersättning för.  
Den som vill studera kan också ansöka om vilande ersättning. När den sjukskrivne studerar 
blir hela ersättningen vilande oavsett hur mycket han/hon studerar. Ersättningen blir vilande 
från och med den månad den sjukskrivne börjar studera. Utbetalningen av ersättningen på-
verkas däremot först från och med månaden därefter. Perioden med vilande ersättning kan 
pågå längst 24 kalendermånader eller under den återstående tiden den sjukskrivne beviljats 
ersättning för.  
 
Anmäl ändringar 
Den som har beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning är skyldig att anmäla till Försäkrings-
kassan om den sjukskrivne: börjar förvärvsarbeta, börjar förvärvsarbeta i större omfattning än 
tidigare eller fortsätter att förvärvsarbeta sedan beslut om vilande förklaring av aktivitets-
ersättning har upphört 
Anmälningsskyldigheten gäller också om den sjukskrivnes arbetsförmåga väsentligt förbättras 
utan att den sjukskrivne förvärvsarbetar. Om inte anmälan görs kan det medföra att ersättning-
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en minskas eller dras in för viss tid eller tills vidare. Den sjukskrivne kan också bli återbetal-
ningsskyldig om för högt belopp har betalats ut.  
 
Ingen sjukpenning vid sjuk- eller aktivitetsersättning 
När den sjukskrivne beviljas hel sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitets-
ersättning är den sjukskrivne inte längre sjukpenningförsäkrad. Det betyder att den sjuk-
skrivne inte får någon sjukpenning. Den som har beviljats en fjärdedels, halv eller tre 
fjärdedels aktivitetsersättning och har inkomst av förvärvsarbete som är minst 24 procent av 
prisbeloppet, kan får en sjukpenninggrundande inkomst (SIG) fastställd.  
 
Aktivitetsersättning 
Den som är mellan 19-29 år kan få aktivitetsersättning om arbetsförmågan är varaktigt nedsatt 
eller nedsatt under en begränsad tid (minst ett år) med minst en fjärdedel. Arbetsförmågan 
måste vara nedsatt på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska 
prestationsförmågan. Den sjukskrivne kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels 
aktivitetsersättning. Det beror på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt och vilka möjligheter 
den sjukskrivne har att försörja sig själv.  
 
Aktiviteter  
Under tiden som den sjukskrivne har aktivitetsersättning finns det möjlighet att delta i 
aktiviteter som, enligt Försäkringskassan, har till syfte att ge förutsättningar att förbättra sin 
arbetsförmåga. En förutsättning är att aktiviteterna kan antas ha en gynnsam inverkan på de 
förhållanden som medför att arbetsförmågan är nedsatt. 
Beroende på vilka den sjukskrivnes behov är planeras tillsammans med den sjukskrivne och 
andra berörda myndigheter för en aktivitet som passar den sjukskrivne. Med hjälp av 
aktiviteter kan den sjukskrivne utveckla sig genom att delta i: vissa kurser, t ex via 
studieförbund eller folkhögskola, föreningsverksamhet, idrottsaktiviteter, medicinsk 
habilitering, en aktivitet där den sjukskrivne lär sig mer om sin sjukdom eller sitt 
funktionshinder, praktik eller daglig verksamhet.  
 
Utbyte av sjukpenning till sjuk- eller aktivitetsersättning sker på grund av nedsatt arbets-
förmåga. Försäkringskassan kan byta ut den sjukskrivnes sjukpenning mot sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Det blir aktuellt när Försäkringskassan gör bedömningen att den sjuk-
skrivnes arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom. Arbets-
förmågan ska också bedömas vara nedsatt för minst ett år framåt i tiden. Alla möjligheter till 
rehabilitering ska vara prövade. Finns det fortfarande möjlighet till rehabilitering kan den 
sjukskrivne ha fortsatt rätt till sjukpenning.  
 
I den anställdes ansvar ligger, enligt Försäkringskassan, att: lämna de upplysningar som 
behövs för att klarlägga den anställdes behov av rehabilitering, delta i utredningen och 
planeringen av en lämplig rehabilitering, efter bästa förmåga aktivt delta i rehabiliteringen, 
och till Försäkringskassan anmäla ändrade förhållanden, som har betydelse för rätten till eller 
storleken på rehabiliteringsersättningen.  
 
3.5 Hur går en rehabiliteringsutredning till? 
Den sjukskrivne har nu varit sjukskriven i fyra veckor och har just varit på återbesök hos sin 
behandlande läkare, som förlängt sjukintyget. Den sjukskrivne kanske inte tycker att det har 
hänt så mycket sedan han/hon blev sjukskriven. Händelselösheten och brist på struktur i 
rehabiliteringen kan för många visa sig vara stressande.  
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Nästa steg i rehabiliteringen borde, enligt Kjellman/Hammarbäck (2003), vara att arbets-
givaren tar kontakt med den sjukskrivne för att gemensamt göra en rehabiliteringsutredning. I 
samband med att boka en tid kan den sjukskrivne behöva fundera över hur han/hon kan 
förbereda sig inför mötet. 
 
Den sjukskrivne kan: 

• Skaffa ett eget exemplar av formuläret ”Rehabiliteringsutredning” från Försäkrings-
kassan, och ”läsa på”, så att den sjukskrivne vet vilka frågor som ska gås igenom.  

• Var ska ni träffas? Är det helt okey för den sjukskrivne att ni träffas på arbetsplatsen, 
eller känner den sjukskrivne sig pressad av att ens tänka på den miljön? Den sjuk-
skrivne kanske hellre vill föreslå en annan plats, t ex på Försäkringskassan eller på 
företagshälsovården, som är en mer neutral plats. Det är inte till nytta för någon om 
den sjukskrivne blir så stressad att han/hon inte kan tänka klart vid mötet. 

• Ta reda på om chefen tänker ta med sig någon, t ex någon från personalavdelningen. 
• Är det okey för den sjukskrivne att träffa chefen och/eller personalkonsulenten ensam? 

Även om den sjukskrivne har gott förtroende för sin chef kan det kännas mycket 
stressande med ett möte där ni ska vända ut och in på hela den sjukskrivnes situation. 
Vad kan komma ut av detta? Hur ska den sjukskrivne veta hur han/hon vill ha det i 
framtiden? Tänk om den sjukskrivne inte kan ta till sig vad chefen säger? Om den 
sjukskrivne plötsligt börjar gråta? Den sjukskrivne är fortfarande på högvarv och litar 
kanske inte riktigt på sig själv. Den sjukskrivne kan ta med sig någon som han/hon 
känner sig trygg med och som kan hjälpa honom/henne att lyssna. Det kan vara en 
facklig representant, en anhörig eller en god vän. Om den sjukskrivne får känslan av 
att ”dom är två mot en” kanske den sjukskrivne upplever någon sorts underläge och 
blir stressad av det.  

 
Försäkringskassans formulär ”Rehabiliteringsutredning” ska gås igenom tillsammans. 
Utredningen görs i samråd mellan er, genom att ni gemensamt besvarar frågorna i formuläret. 
Den ska omfatta alla omständigheter som är av betydelse för rehabiliteringen, även sådant 
som inte kan åtgärdas på arbetsplatsen. Kjellman/Hammarbäck (2003) betonar ”Korten på 
bordet alltså!” 
 
Här kan hörselnedsättning, extrem ljudkänslighet, dyslexi, brist på utbildning för den sjuk-
skrivnes arbetsuppgifter tas upp, liksom frågor om den sjukskrivne passar för sitt jobb och om 
den sjukskrivne har den kompetens som krävs. Om den sjukskrivne är en visionär som fått 
arbetsuppgifter som siffernisse eller om den sjukskrivne arbetar i en gränslös organisation och 
själv trivs bäst med ordning-och-reda, så kan skillnaderna i passform mellan den sjukskrivne 
och hans/hennes arbete med åren resultera i hög psykisk belastning. Att inte riktigt passa för 
sitt jobb påfrestar mindre i unga år men tar, enligt Kjellman/Hammarbäck (2003), så 
småningom ut sin rätt och kan påverka hälsan. Rätt man på rätt plats är A och O för ett 
hälsosamt arbetsliv. Den sjukskrivne har kanske känt länge att allt inte stämmer och kanske 
rent av funderat på att byta jobb, men det har inte uppstått rätt tillfälle. 
 
Utifrån utredningen ska, enligt Kjellman/Hammarbäck (2003) arbetsgivaren bedöma den 
anställdes behov av rehabilitering. Det kan naturligtvis inte bli en heltäckande bedömning, 
utan de delar som kan påverka arbetet får diskuteras. Stort och smått diskuteras.  
 
Kjellman/Hammarbäck (2003) menar att det är av största vikt att arbetsmiljöaspekterna gås 
igenom. Den sjukskrivnes arbetsbelastning ska diskuteras. Är det dålig stämning på den 
sjukskrivnes arbetsplats eller finns det konflikter? Får den sjukskrivne den information som 

 21



han/hon behöver för sitt arbete? Räcker resurserna? Har den sjukskrivne en rimlig överblick 
över sitt arbete och kan planera i förväg? Är det klart med vad målet för organisationen är? 
Får den sjukskrivne den ledning han/hon behöver? Vet den sjukskrivne vad som förväntas av 
honom/henne? Får den sjukskrivne beröm när han/hon gjort något bra? Får den sjukskrivne 
konstruktiv kritik? Har den sjukskrivne de befogenheter som han/hon behöver för att utföra 
arbetet på ett bra sätt? Är den sjukskrivne delaktig i beslut som rör hans/hennes arbete? 
Tycker den sjukskrivne att hans/hennes arbete känns meningsfullt? Vilka utvecklings-
möjligheter finns för den sjukskrivne? Är den sjukskrivne nöjd med sin lön? Är den sjuk-
skrivne orolig för sin anställningstrygghet? Ställer man rimliga krav på den sjukskrivne? 
Behandlas den sjukskrivne på ett sjyst sätt av sina arbetskamrater och av sin chef? 
 
Den sjukskrivnes chef kanske inte har haft insikt i att den sjukskrivne aldrig fått någon data-
utbildning ens i det program som han/hon använder mest? Det kanske först nu går upp för 
chefen att fläktsystemet ger ifrån sig ett evigt surrande, tröttande buller hela tiden och 
dessutom otrevlig lukt som lägger sig som en hinna i näsa och hals. Även att kopiatorn avger 
en illaluktande, ohälsosam gas varje gång någon kopierar och utsuget är obefintligt.  
 
Eller så kan, enligt Kjellman/Hammarbäck (2003), chefen ha krävt att den sjukskrivne ska 
vara tillgänglig på telefon hela arbetsdagen, men inte tidigare förstått att en del av den 
sjukskrivnes arbetsuppgifter kräver djup koncentration och ostördhet. Kanske det först vid 
rehabiliteringsutredningen går upp för chefen vilka brister som den sjukskrivne lider av, och 
att det kommer att behövas en ordentlig översyn av såväl den fysiska som den psykosociala 
arbetsmiljön för hela arbetsgruppen.  
 
3.6 Vad är en rehabiliteringsplan? 
Monika Kjellman och Lena Hammarbäck, (2003), betonar att man behöver ha ett mål och en 
handlingsplan för såväl sin hälsa som sitt arbetsliv. Vad är då den anställdes mål? Den 
anställde kanske har klart för sig att kunna återgå i arbete efter avslutad rehabilitering. Den 
anställde kanske inte kan återgå till sin arbetsplats utan måste hitta en annan arbetsgivare. Hur 
ska detta gå till? En allmän uppfattning är att så länge den anställde mår dåligt kan det inte 
göras en plan, som avser nuläget, ända fram till återgång i arbete. Den anställde får dela upp 
det så att rehabiliteringsplanen utgörs av flera handlingsplaner som avlöser varandra.  
Kjellman/Hammarbäck (2003) framhåller att den första handlingsplanen handlar mest om den 
anställdes hälsa och avser den fortsatta återhämtningsfasen. Den andra handlingsplanen hand-
lar också om den anställdes hälsa, men även om ”påfyllnad”. Denna påfyllnad bör vara i linje 
med kommande plan för arbete. Den tredje handlingsplanen handlar om hur den anställde tar 
sig tillbaka i arbete med stöd av den anställdes förbättrade hälsa, och den påfyllnad som skett. 
Det kan t o m behövas ytterligare handlingsplaner fram till att den anställde är färdig- 
rehabiliterad. 
 
Det är viktigt att både den anställde och andra inblandade håller sig till den plan som gemen-
samt upprättats. Det ska goda skäl till för att ändra något som alla varit med om att bestämma. 
Om sådana goda skäl föreligger kan man vara formell och se till att alla intressenter får lämna 
synpunkter, innan handlingsplanen ändras. Det är annars lätt att ryckas med och handla 
kortsiktigt.  
 
Kontaktperson och stöd 
Försäkringskassan menar att när det finns behov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder 
ska Försäkringskassan, tillsammans med den anställde, göra en rehabiliteringsplan. Planen ska 
omfatta de åtgärder som behövs för att den anställde ska kunna gå tillbaka i arbete. Uppgifter 
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från arbetsgivare och läkares bedömning är tillsammans med den anställdes uppfattning av 
situationen det viktigaste underlaget för rehabiliteringsplanen. Försäkringskassan har ansvar 
för att planera rehabiliteringen även för den som inte har en anställning och som behöver 
rehabilitering. 
En anställd som varit sjukskriven i 60 dagar har rätt att få en kontaktperson på Försäkrings-
kassan. Den anställde får ett brev där namnet på kontaktpersonen finns angivet. Den personen 
vänder den anställde sig till i sina kontakter med Försäkringskassan. Försäkringskassan kan 
vid behov stödja den anställde i dennes kontakt med myndigheter och andra så att den 
anställde får den hjälp med rehabilitering som den anställde behöver. 
 
Arbetsträning innebär att den anställde är på sitt vanliga eller ett annat arbete och gör det 
han/hon kan utan krav på prestation. Det ska vara någon annan som har ansvaret för att arbetet 
blir gjort. Att arbetsträning är en lämplig rehabiliteringsåtgärd ska den som är sjukskriven, 
arbetsgivaren och Försäkringskassan komma överens om. För att den anställde ska få 
rehabiliteringsersättning krävs att arbetsträningen ingår i den rehabiliteringsplan som den 
anställde tillsammans med Försäkringskassan kommit överens om.  
 
För arbetsträning på sitt vanliga arbete finns en tidsgräns på maximalt 3 månader. Arbets-
träning med nya uppgifter är oftast en av flera åtgärder och den sammanlagda tiden för den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen ska inte överstiga ett år. Träningen kan, enligt Försäk-
ringskassan, ske hos den egna arbetsgivaren eller hos en annan arbetsgivare.  
 
Rehabiliteringsersättning 
När den anställde deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering kan den anställde ha rätt till 
rehabiliteringsersättning. En förutsättning är att rehabiliteringen ingår i en rehabiliteringsplan 
som den anställde gjort med Försäkringskassan. Den anställde ansöker om rehabiliterings-
ersättning hos Försäkringskassan.  
Rehabiliteringsersättning består av två delar: rehabiliteringspenning som den anställde får när 
han/hon deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och särkskilt bidrag som ska täcka vissa 
kostnader som uppstår i samband med sådan rehabilitering.  
 
Rehabiliteringspenning 
Den anställde kan, enligt Försäkringskassan, få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels 
rehabiliteringspenning. Hel rehabiliteringspenning motsvarar 80 procent av den anställdes 
sjukpenninggrundande inkomst, SGI, efter att inkomsten har multiplicerats med faktorn, 
0,989. Rehabiliteringspenningen minskas med det belopp som den anställde får som studie-
hjälp, studiemedel, korttidsstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd, särskilt utbildningsbidrag 
eller utbildningsarvode (inte den återbetalningspliktiga delen) under samma tid.   
 
Ledighet 
Den anställde kan, enligt Försäkringskassan, få vara ledig och behålla sin rehabiliterings-
ersättning vid enskild angelägenhet av vikt t ex uppehåll i rehabiliteringen som beror på att 
arbetsplatsen stänger för semester eller att utbildningsanordnaren stänger på grund av 
sommarlov. Den anställde får behålla sin rehabiliteringsersättning i högst fyra veckor.  
Den anställde får inte behålla rehabiliteringsersättning: vid sjukdom, för tillfällig vård av 
barn, vid närståendevård och om den anställde är smittbärare. 
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Utbetalning 
Rehabiliteringspenning betalas ut av Försäkringskassan en gång i månaden. Utbetalningen 
görs i efterskott. Den anställde kan få ersättningen insatt direkt på konto i bank eller post. 
Ersättning för resekostnader med mera betalas ut samtidigt med rehabiliteringspenningen.  
 
Närvaro 
Innan rehabiliteringsåtgärderna sätts igång kommer den anställde och han/hennes handläggare 
på Försäkringskassan överens om hur närvaron ska följas upp. Om den anställde avbryter 
rehabiliteringen i förtid måste den anställde genast meddela Försäkningskassan.  
 
3.7 Vad ingår i en rehabiliteringskurs? 
Enligt Monika Kjellman och Lena Hammarbäck (2003), finns det tre lämpliga  basområden i 
en rehabiliteringskurs kan vara: kropp – själ – och yrkeslivsutveckling Det är angeläget att 
anlägga en helhetssyn på den sjukskrivne och dennes situation. En rehabiliteringskurs kan 
vara en god hjälp-till-självhjälp. 
 
Teman som går att arbeta med, teoretiskt och praktiskt, i rehabilitering är: hälsa och friskvård 
– fysisk kondition, stresshantering – mental träning, personlig utveckling – kommunikation – 
självkännedom – självförtroende, förändringskompetens – yrkeslivsutveckling – karriär-
rådgivning, omvärldsorientering – nätverk, mål och handlingsplaner. 
 
Efter att ha fått kunskaper om stress och stresshantering är det lättare att förstå att alla symp-
tom var en högst normal reaktion på långvarig stress. Insikt om att man inte höll på att bli 
knäpp! Oron och stressen kan minska rejält i och med denna kunskap. Självförtroendet kan få 
en välbehövlig knuff i rätt riktning.  
Att vara i en grupp där alla, befinner sig i samma besvärliga situation, har upplevt samma 
konstiga symptom, har funderingar och dåligt självförtroende, brukar uppskattas. Med hjälp 
av de andra deltagarna kan man, enligt Kjellman/Hammarbäck (2003), så småningom inse att 
det inte var man själv som inte höll måttet, utan det var arbetssituationen som faktiskt var 
ohållbar.  
 
Många grupper fortsätter att träffas och ge varandra stöd långt efter rehabiliteringskursens 
slut. Man har gemensamt erfarenhet av en situation som ingen annan riktigt kan förstå. Det 
finns studier som visar goda resultat av rehabiliteringskurser på 6-7 veckor. 
 
Kjellman/Hammarbäck (2003) framhåller att gruppen är viktig i det läkande arbetet. I gruppen 
kan man få stöd, man kan känna igen sig, man är inte ensam i hela världen om sitt elände och 
sin upplevelse. Man delar erfarenheter, kan få tips och goda råd, kan få ärlig och omtänksam 
feedback, kan få rentav ett nätverk för livet.  
 
Mot slutet av denna första handlingsplan börjar energin återkomma. Man börjar fungera i ett 
sammanhang och sätter sig själv mer i centrum och inte enbart ser till andras behov.  
 
Nu är det dags att aktivera en handlingsplan för arbete. Men först behövs påfyllnad. Det 
räcker, enligt Kjellman/Hammarbäck (2003) inte med bara arbetsträning som rehabilitering, 
utan åtgärder som ökar den sjukskrivnes yrkeskompetens och motivation. 
 
De flesta som sjukskrivs har en lång period av hektiskt arbete bakom sig. De har, enligt 
Kjellman/Hammarbäck (2003) helt enkelt jobbat för att uppnå goda resultat där det inte ens 
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funnits förutsättningar för det. De har inte haft en tanke på att även man själv behöver ”fylla 
på” för att vara i balans och må bra.  
 
Monika Kjellman och Lena Hammarbäck har goda erfarenheter av en påfyllnadsfas som ett 
led i rehabiliteringen. Påfyllnaden syftar enligt dem till att: ge kunskaper som innebär 
säkerhet i yrkesutövningen, man kan t ex ha använt ett dataprogram länge utan att ha fått 
utbildning i det och därför haft mycket strul med åtföljande irritation, och spänningar,  
uppdatera eller komplettera tidigare utbildning,  i de fall där den sjukskrivne inte kan återgå 
till sitt tidigare arbete ge utbildning/kompetensutveckling som ett självklart steg mot 
introduktion i nytt arbete, ge honom/henne en känsla av att nu är det jag som får något, sätta 
igång kreativitet och företagsamhet, stimulera energi och arbetslust eller praktisera sin 
nyinlärda stresshantering utanför hemmet.  
 
Påfyllnad i form av kompetensutveckling kan vara lämplig att ägna sig åt i det stadium då 
man ska börja fungera i ett sammanhang igen innan det är dags för arbetsträning. Det passar 
bra efter avslutad rehabiliteringskurs då det annars kan kännas tomt i tillvaron.  
 
Kjellman/Hammarbäck (2003) betonar att när man talar om påfyllnad måste man tänka i ett 
brett perspektiv. Vad behöver du fylla på? Vilka av dina behov har blivit förbisedda eller satta 
på undantag? Vad är det du har gett av dig själv? Vilka förråd har du tömt? Det kan finnas 
fysiska, känslomässiga, intellektuella och andliga behov. Man kanske behöver gå i psyko-
terapi och få karriärrådgivning för personlig utveckling. Man måste känna efter ordentligt och 
inte låta något få hindra en. Det är stärkande för självkänslan att satsa på sig själv någon gång.  
 
Efter rehabiliteringskursen kan det bli en osäker tid som stressar. Vi människor har behov av 
en viss överblick och att kunna planera vår framtid. När man hamnar i osäkerhet byggs stres-
sen upp igen. Det kanske framgick i rehabiliteringsutredningen att det inte går att gå tillbaka 
till tidigare arbetsuppgifter eller ens till tidigare arbetsgivare.  
 
Det kan vara ångestfyllt att upptäcka att det faktiskt inte går att komma tillbaka till arbets-
givaren eller till arbetsuppgifterna. Stressreaktionerna kan slå till med full kraft igen. Man 
kanske inte vet någonting alls om sitt kommande arbetsliv. 
 
Den som efter moget övervägande kommit fram till att han/hon inte kan gå tillbaka till sitt 
tidigare jobb behöver, enligt Kjellman/Hammarbäck (2003), ha en plan. En handlingsplan hur 
man tar sig från nuvarande arbete till nästa arbete. Om man inte kan gå tillbaka till sina 
tidigare arbetsuppgifter, får arbetsgivaren i första hand försöka hitta andra arbetsuppgifter åt 
den sjukskrivne. Då kan det, enligt Kjellman/Hammarbäck (2003) behövas någon utbildning 
eller anpassning för att passa för andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren.  
 
Arbetsgivare brukar ofta vilja medverka till något som kan leda vidare till ett annat arbete. 
Det kan vara så att man kanske redan vet vad man skulle vilja arbeta med men till viss del 
saknar kompetens för detta. Då är det, enligt Kjellman/Hammarbäck (2003) viktigt att man 
ställer sig frågor. Vem är jag och vad vill jag och vad behöver jag? Vad vill jag med mitt 
arbetsliv? Vilken sorts begåvning har jag? Vilka är mina styrkor respektive svagheter? Vad är 
det jag behöver utveckla? 
 
Handläggaren på Försäkringskassan kan förklara vad fördjupad yrkesvägledning innebär eller 
den karriärrådgivning som så väl behövs. För dig som redan vet vad du skulle vilja arbeta med 
är dags att söka information, att ta reda på hur man tar sig till målet.  
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Ett sätt kan vara att anmäla sig till Arbetsförmedlingen som s. k ombytessökande. Många har 
kunnat komma tillbaka till arbetslivet genom att komma till en annan situation med nya vill-
kor. Arbetsplatsbyte kan t o m ha större betydelse än hälsan för arbetsåtergången ibland. Det 
man har kommit fram till, i funderingarna, ska tas tillvara och användas i nästa handlings-
plan. Det är dags för rehabiliteringsmöte igen, ett s k avstämningsmöte, innan tiden för första 
handlingsplanen har gått ut.  
 
3.8 Vad är ett gott resultat av rehabilitering? 
Kjellman/Hammarbäck (2003) menar att det är viktigt att ställa sig frågor. Vad är ett gott 
resultat av rehabilitering? Är det att till varje pris arbeta heltid? Man har uppnått ett gott 
resultat när den sjukskrivne åter är i arbete, med arbetsuppgifter och miljö som han/hon trivs 
med och klarar av. Målet är, enligt Kjellman/Hammarbäck (2003) att återgå i hållbart arbete i 
lämplig omfattning utan att behöva ta till korttidsfrånvaro för att orka. Ett bra mått på att man 
inte arbetar i för stor omfattning är att man orkar med att ha en bra fritid.  
 
Kommer den sjukskrivne att kunna återgå i heltidsarbete? Det är, enligt Kjellman/ Hammar-
bäck (2003) ingen som kan svara på det på förhand. Det man känner till är att den sjukskrivne 
kommer att behöva vara noga med gränssättning och att tillämpa en god stresshantering 
fortsättningsvis. Den sjukskrivnes eventuella fysiska funktionsnedsättning behöver alltså tas 
med i den övriga bedömningen av den sjukskrivnes arbetsförmåga. För en person i 50-60-
årsåldern, som har ett långt arbetsliv bakom sig, kan det vara orealistiskt att ha som målsätt-
ning att återgå i arbete på heltid. Om han/hon mår bra och fungerar bra i sitt arbete på 75 
procent eller på halvtid, så kan resultatet betraktas som gott, och man får vara nöjd.  
 
Uppföljning 
Arbetsträning, arbete, och är tillbaka på banan igen. Den sjukskrivne har lärt sig att inte tänja 
på gränserna utan lyssnar på kroppens signaler. Rehabiliteringen behöver, enligt Kjellman/- 
Hammarbäck (2003) följas upp under åtminstone ett år efter återgången i arbete. Hur håller du 
kontakt med chefen den närmaste tiden? Det kanske är bäst att stämma av en gång i månaden 
inledningsvis och diskutera hur den senaste månaden varit på jobbet.  
 
3.9 Sammanfattning av arbetsmöjligheter (Kjellman/Hammarbäck, 2003) 
 
Handlingsplan 1 
Återgå i arbete hos nuvarande arbetsgivare: 

• Efter anpassning 
• Efter omplacering 
• Annan omfattning i tid 

 
För att kunna återgå i arbete efter något av dessa alternativ kan det behövas: 

• Arbetsträning 
• Kompetensutveckling 
 

Återgå i arbete hos ny arbetsgivare: 
• Yrkesvägledning/karriärrådgivning om man inte alls vet vad man vill arbeta med 
• Hjälp av outplacementkonsult om man behöver hjälp att hitta lämpligt jobb och att ta 

sig dit 
• Utbildning om man är på väg till annat yrke 
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• Anmälan som ombytessökande till Arbetsförmedlingen om man vill fortsätta i samma 
yrke hos annan arbetsgivare 

• Arbetsprövning om man vill pröva att arbeta i annat yrke 
 

Handlingsplan 2 
Mål för arbete och hälsa 
Att kunna återgå i arbete hos annan arbetsgivare eller till ordinarie arbete. (Det som passar 
den sjukskrivne.) 
 
Delmål 
Att fortsätta varva ned 
Att fungera i ett sammanhang 
Att förbättra självförtroendet 
Att utveckla kompetensen 
 
Åtgärder som behövs för att uppnå målen 

• Fortsatt egen avspänning för att ytterligare förbättra sömn och hälsa. 
• Fortsatt fysisk träning, nu lite mer krävande. T ex styrketräning, simning eller gympa, 

något som är roligt och känns bra. 
• Stödsamtal med syfte att förbättra självförtroendet och att bli bättre på att sätta gränser 

och att minska dina egna krav på dig själv. Några kanske väljer att satsa på sig själva i 
form av någon typ av psykoterapi. 

• Kompetensutveckling beroende på vad man ska återgå till. Eventuell yrkesvägledning. 
• Bokning av nytt rehabiliteringsmöte 

 
Arbetsträning 
Efter påfyllnaden är nästa steg mot återgång i arbete att börja arbetsträna. Arbetsträningen 
behöver planeras noggrant innan den påbörjas. Arbetsträning och återgång i arbete behöver 
kanske föregås av ett tredje rehabiliteringsmöte, d v s ytterligare ett avstämningsmöte, där 
man tar fram en tredje handlingsplan. Syftet med mötet blir då att fastställa formerna för 
arbetsträningen. 
 
Viktigt att tänka på 
Enligt Kjellman/Hammarbäck (2003) behövs det en mentor/kontaktperson på arbetsplatsen. 
Denna ska vara utsedd i god tid innan arbetsträningen börjar. Det är bra att ha god kontakt 
med handläggaren på Försäkringskassan för att lätt kunna anpassa arbetsträningens upplägg 
om det visar sig inte hålla. Alla på arbetsplatsen ska känna till förutsättningarna för arbets-
träningen. De ska veta att den sjukskrivne: arbetar utan fullt produktionsansvar, har vissa 
förutbestämda arbetsuppgifter, vilket innebär att den sjukskrivne inte ska tas i anspråk om det 
uppstår toppbelastningar eller annat oförutsett, inte själv får ”ställa upp och vara bussig”, ska 
kunna gå ifrån en stund för att vila om den sjukskrivne behöver det, för lång tid framöver 
kommer att vara känslig för stress och gradvis kommer att utöka arbetstid och ansvar.  
 
Allt detta innebär att ”vikarien” eller speciella åtgärder som vidtagits under sjukskrivningen 
behöver finnas kvar ytterligare en tid. 
 
Anpassning av arbetsplatsen 
Ibland kan, enligt Kjellman/Hammarbäck (2003) den som ska arbetsträna behöva någon slags 
anpassning av arbetsplatsen. Det är inte en god start att börja arbetsträna under provisoriska 
former. Om arbetsplatsen inte visar sig vara förberedd inför arbetsträningen måste Försäk-
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ringskassans handläggare kontaktas igen. Det är inte en god start att börja arbetsträna under 
provisoriska former. Det är lämpligt att påbörja en arbetsträning med t ex en 25-procentig 
arbetstid. Det verkar inte vara så stor arbetsinsats, men omställningen till att på nytt behöva 
passa tider dagligen och ”ha folk omkring sig” kan vara krävande nog. När arbetsträningen 
fungerar bra på 25 procent, kan den utökas i etapper på 25 procent åt gången. Ett varningens 
finger höjs för att utöka arbetsträningen om inte steget innan känns helt bra. Den första och 
den sista fjärdedelen verkar vara de mest kritiska.  
 
Ibland kan man, enligt Kjellman/Hammarbäck (2003) få göra en arbetsprövning under på-
gående sjukskrivning. Det innebär att man kan få arbeta på prov t ex på en annan arbetsplats 
under en viss period, som man kommit överens med Försäkringskassans handläggare om. I 
detta fall måste man hitta ett ställe, där det efter avslutad arbetsprövning går att fortsätta 
arbeta. Annars kan det bli en konstig situation: att befinnas till en viss del vara arbetsför även 
om du inte har någonstans att arbeta efter arbetsprövningen, och då kan Försäkringskassan dra 
in motsvarande del av sjukpenning/rehabiliteringsersättning.  
 
Tidsplan och ersättningsform görs upp i samarbete med Försäkringskassan. Rehabilitering kan 
ta betydligt längre tid än Försäkringskassans regler medger. Kloka handläggare på Försäk-
ringkassan kan hjälpa till att hantera detta. Det går inte att snabba på rehabiliteringen bara för 
att Försäkringskassans regler för utbetalning av rehabiliteringspenning är begränsade. Risken 
för återinsjuknande är mycket stor om man återgår snabbare än vad som känns bra för den 
sjukskrivne. Det kan ta 1½-2 år eller ännu längre från det att sjukskrivningen började innan 
den sjukskrivne är på plats i full omfattning igen. Rehabilitering måste få ta den tid som be-
hövs, det går inte att forcera rehabiliteringen utan att riskera bakslag. Nya handlingsplaner kan 
behöva utformas efter samma modell för de olika stegen i arbetsträningen.  
 
Arbetsgivaren ska enligt 3 kap i arbetsmiljölagen se till att det finns en organiserad verksam-
het för arbetsanpassning och rehabilitering på arbetsstället. Denna verksamhet ska dels upp-
fylla arbetsmiljölagens krav, dels bestämmelserna i 22 kap. lagen om allmän försäkring. 
Arbetsgivaren ska enligt kap 3§ ta hänsyn till att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan 
lämplig åtgärd.  
 
Föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS:1994:1) omfattar 
alla arbetsgivare, oavsett om verksamheten är stor eller liten, privat eller offentlig. Föreskrift-
erna gäller alltid när en nedsättning av arbetsförmågan har inträffat. Det spelar ingen roll om 
den beror på händelser som inträffat utanför eller i arbetet. Även personer som före anställ-
ningens början har en funktionsnedsättning omfattas av bestämmelserna.  
 
Organisation för arbetsanpassning och rehabilitering 
Det är, enligt Arbetsmiljöverket, viktigt att arbetsgivaren har bra rutiner för att organisera en 
lämplig arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamhet. Enligt föreskrifterna ska arbetsgiv-
aren ange mål för verksamheten och fortlöpande ta reda på vilka behov av arbetsanpassning 
och rehabilitering som finns bland arbetstagarna. Det är viktigt att detta arbete påbörjas så 
tidigt som möjligt, helst innan arbetstagaren hunnit bli sjuk eller drabbats av ohälsa på annat 
sätt. 
 
Arbetsgivaren ska klargöra hur detta arbete ska fördelas. Den som arbetar med frågorna ska 
ha de befogenheter och resurser, samt de kunskaper och kompetens som behövs. Arbetet ska 
organiseras så att det kan ske i samarbete med de arbetstagare som berörs. 
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Verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering ska organiseras så den kan bedrivas i 
samarbete med försäkringskassan och berörda myndigheter. Arbetsgivaren ska göra uppfölj-
ningar varje år och göra de ändringar som är nödvändiga. Om det behövs så ska arbetsgivaren 
dokumentera sina rutiner skriftligt.  
Exempel på anpassnings- och rehabiliteringsrutiner kan gälla dessa områden: kontakter med 
sjukskrivna, samarbete med försäkringskassan, sjukvården och socialtjänsten, rehabiliterings-
utredningar, arbetsorganisation och arbetsinnehåll, introduktion, handledning, kamratstöd,  
Omplaceringsrutiner, utbildning, uppföljning och utvärdering, samverkan med fackliga 
organisationer och ansvarsfördelning.  
 
Kontakt med den som är sjukskriven 
Särskilt viktigt är det, enligt Arbetsmiljöverket, att det finns rutiner för hur arbetsgivaren ska 
ta kontakt med de som är sjukskrivna. Det är viktigt att höra av sig så tidigt som möjligt och 
ha täta kontakter genom hela sjukskrivningen, så att den som är sjukskriven hela tiden känner 
arbetsgivarens stöd och vilja att hjälpa personen i fråga, tillbaka i arbete.  
  
Skyddsombudets ansvar 
Skyddsombudet har, enligt Arbetsmiljöverket, ett ansvar när det gäller arbetsanpassning och 
rehabilitering på arbetsplatsen. Bland annat ska skyddsombudet vaka över att arbetsgivaren 
uppfyller kraven på en organiserad verksamhet för arbetsanpassning och rehabilitering på 
arbetsstället. Arbetsplatsens skyddskommitté ska behandla frågan om arbetsanpassnings- och 
rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället.  
 
3.10 Vad kan utlösa ett återfall? 
Enligt Kjellman/Hammarbäck (2003) kan följande utlösa ett återfall? 

• Den sjukskrivne kan ha för bråttom tillbaka. Han/hon mår så pass bra att han/hon 
tycker det är okey att börja arbetsträna/arbeta fast det egentligen är för tidigt: 

• Den sjukskrivne kanske återgår till en oförändrad arbetsplats, där problemen 
fortfarande är kvar. En sådan arbetsplats är inte lämplig att gå tillbaka till om den 
sjukskrivne vill fortsätta att må bra! 

• Den sjukskrivne tycker att halvtidsarbetet verkar lätt och planerar för det. Det kanske 
var lätt för den sjukskrivne innan han/hon blev sjuk. Men nu behöver han/hon vara lite 
mer försiktig, eftersom han/hon efter sin sjukdom är mer känslig för stress.  

• Den sjukskrivne börjar arbetsträna/arbeta och faller in i gamla hjulspår och jobbar som 
förut och tillämpar inte den stresshantering som han/hon lärt sig.  

• Andra kan ha för bråttom. Den sjukskrivnes läkare, personalkonsulent, handläggare på 
Försäkringskassan kan ha för bråttom. Det är klart att de kan tycka att den sjukskrivne 
varit sjukskriven väldigt länge och vill skynda på. Rehabiliteringsstrukturen  med 
handlingsplaner förhindrar naturligtvis detta. 

 
Men nu är det den sjukskrivne det gäller, och om han/hon följt strukturen steg för steg, så har 
den sjukskrivne troligen förbättrat sin hälsa avsevärt, och dessutom har den sjukskrivne någon 
sorts långsiktig plan för återgång i arbete. Ju mer konkret planen är, desto bättre. Om den 
sjukskrivne kommit så här långt, så är det, enligt Kjellman/Hammarbäck (2003) oklokt att 
riskera denna plattform för att andra vill skynda på processen. Personer som är sjukskrivna för 
utmattning snarare behöver bromsas än jäktas beträffande återgången.  
 
När det gäller återfall efter en tids förbättring tycks återfallen bli kraftfulla och rätt dramat-
iska. Hjärnan har ett minne av stressreaktion, och när den åter utsätts för stress och det må 
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vara i ganska ringa grad, då känner, enligt Kjellman/Hammarbäck (2003) hjärnan igen 
stressen och reagerar med samma symptom som tidigare, när det var som värst.  
Alla symptomen kanske återkommer för en struntsaks skull och den sjukskrivne kanske blir 
rädd och får ångest eller panik. Den sjukskrivne kan vara beredd på kraftigt stresspåslag av 
ganska betydelselösa orsaker. Förhoppningsvis klingar denna känslighet av med tiden.  
 
Återinsjuknanderegel 
Enligt Försäkringskassan finns det en återinsjuknanderegel som innebär att om den sjukskriv-
ne har varit sjuk och blir arbetsför och därefter insjuknar på nytt inom fem dagar kan ersätt-
ning betalas ut för den första sjukdagen i den nya sjukperioden. Det gäller under förutsättning 
att den sjukskrivne i den första sjukperioden hade en karensdag, dvs. att den sjukskrivne inte 
fick någon ersättning för den första sjukdagen. Återinsjuknanderegeln gäller om den sjuk-
skrivne har rätt till sjukpenning och arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel.  
 
Ersättningsformer 
För en sjukskriven utgår sjukpenning från Försäkringskassan. När den sjukskrivne genomgår 
någon sorts yrkesinriktad åtgärd i rehabiliteringssyfte byts sjukpenning mot rehabiliterings-
penning. I pengar räknat är det ingen skillnad. Arbetsförmågan utgör som tidigare grunden för 
rätten till olika omfattning av sjuk- och aktivitetsersättning. Under den tid man har sjuk-
ersättning ska medicinska, rehabiliterande eller yrkesinriktade åtgärder pågå. För den som är 
arbetslös är det Försäkringskassan som har ansvar för utredning av arbetsförmågan. Försäk-
ringskassan kan t ex ta kontakt med Arbetsförmedlingens rehabiliteringsenhet för den som är 
sjukskriven och arbetslös.  
 
Den sjukskrivne kan få sjuklön och sjukpenning samtidigt om han/hon har: inkomst från flera 
arbetsgivare, inkomst både av anställning och som egen företagare, är delvis arbetslös eller 
uppdragsinkomst kombinerad med inkomst av anställning och/eller som egen företagare 
 
Sjukpenningen beräknas på den inkomst som den sjukskrivne inte får sjuklön för. För att få 
sjukpenning måste den sjukskrivne fylla i en begäran om sjukpenning som han/hon ska skicka 
in till Försäkringskassan. För att styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom 
måste den sjukskrivne från och med den 8:e dagen i sjukperioden lämna ett läkarintyg till 
Försäkringskassan. Försäkringskassan kan i vissa fall begära ett läkarintyg redan från första 
dagen i sjukperioden.  
 
Sjukpenningens storlek 
Sjukpenningen är ungefär 80 procent av årsinkomsten. Det är olika regler för beräkning av 
sjukpenning för anställda och egna företagare. Sjukpenning beräknas per timme, dag eller 
kalenderdag beroende på hur den sjukskrivne arbetar. Den som är arbetslös kan få högst 486 
kronor. 
 
Hel eller del av sjukpenning 
Den sjukskrivne kan få en fjärdedels, halv, tre fjärdedels eller hel sjukpenning, beroende på 
hur mycket han/hon måste avstå från arbete. Försäkringskassan prövar rätten till sjukpenning 
och bedömer om den sjukskrivne har möjlighet att helt eller delvis utföra sitt arbete trots sin 
sjukdom. Försäkringskassan bedömer också om den sjukskrivne kan återgå till ordinarie 
arbete efter sin sjukskrivning. Om den sjukskrivne kan det, prövas arbetsförmågan i förhåll-
ande till ordinarie arbete. Om den sjukskrivne inte kan återgå bedöms arbetsförmågan i för-
hållande till ett annat arbete som arbetsgivaren kan erbjuda. Om arbetsgivaren inte har annat 
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arbete att erbjuda eller om det krävs alltför långvarig rehabilitering prövas arbetsförmågan 
mot hela arbetsmarknaden.  
 
Tvist om sjuklön 
Om det uppstår en tvist mellan den sjukskrivne och arbetsgivaren om rätten till sjuklön, kan 
den sjukskrivne ansöka om sjuklönegaranti hos Försäkringskassan. Sjuklönegarantin kan 
enbart betalas om arbetsförmåga eller arbetsförhållande ifrågasätts.  
 
3.11 Hur kommer man tillrätta med bortglömda fall? 
Enligt Kjellman/Hammarbäck (2003) finns det sjukskrivna som är sjukskriven sedan länge 
och ingenting har gjorts, ett ”sjukfall” som blev kvar, som ingen orkade ta tag i. Varför blev 
det så här? Har denna långa sjukskrivning utgjorts av planerad vila eller är det beroende på 
chefens underlåtenhet att engagera sig i rehabiliteringsärendet som det har blivit så här? Är 
det en sådan låt-gå-mentalitet på arbetsplatsen? Har det varit upprepade omorganisationer och 
chefsbyten, där ärendet inte hamnat på någons bord under sjukfrånvaron? Eller började det 
med att den sjukskrivne hade en konflikt med sin chef och konflikten inte togs om hand?  
 
Orsakerna till att man blivit bortglömd eller kommit utanför systemet kan vara många. 
Resultatet kan bli lång och utdragen sjukskrivning med åtföljande dåligt självförtroende, 
bibehållen dålig hälsa och en yrkeskompetens som stadigt sackar efter. Efter ett eller ett par 
års sjukfrånvaro utan några aktiviteter för att bryta det låsta läget kan man nog inte längre 
hoppas på att ens ärende automatiskt ska komma till ytan på ett positivt sätt. Hur gör man för 
att komma upp på banan igen? Steg ett är att få tillstånd en rehabiliteringsutredning. Det har 
man full rätt att själv initiera. Den sjukskrivne kan framföra sina önskemål till chefen, 
personalspecialisten och/eller handläggaren på Försäkringskassan. När rehabiliterings-
utredningen är gjord och kommunikationen med arbetsplatsen är upprättad, är det bara att 
följa den rehabiliteringsstruktur som tidigare beskrivits.  
 
Kjellman/Hammarbäck (2003) vill ge dessa råd till den sjukskrivne: 

• Led din egen rehabilitering! Ju mer du själv kan styra desto bättre blir resultatet! 
• Skaffa dig ett stödjande nätverk. Du behöver dina nära relationer, en ledning och 

arbetskamrater som medverkar positivt samt bra professionella personer omkring dig. 
• Lita på dig själv och naturens läkande förmåga! 
• Låt inget hindra genomförandet av dina handlingsplaner! 
• Låt din rehabilitering får ta den tid det tar! 

 
3.12 Vad är en rehabiliteringsgaranti? 
Rehabiliteringsgarantin innebär, enligt Arbetsmiljöverket, www.arbetsmiljoverket.se, bland 
annat att den sjukskrivnes behov av stöd utreds inom sex veckor från det datum läkaren, 
försäkringskassan eller den sjukskrivne själv identifierat sin situation eller sitt behov. Den 
innebär också att den sjuk-skrivne, läkare, handläggare på Försäkringskassan och 
arbetsgivaren deltar i ett avstämnings-möte inom två veckor efter det att utredning gjorts.  
 
På avstämningsmötet dokumenteras den sjukskrivnes krav och förväntningar, läkarens 
uppfattning om den sjukskrivnes behov av rehabilitering. Försäkringskassans bedömning och 
arbetsgivarens stöd för att medverka till att den sjukskrivne så snart som möjligt kommer 
tillbaka till arbetet. Om det är lämpligt för den sjukskrivne kan han/hon genom rehabiliter-
ingsgarantin få stöd i form av arbetslivsinriktad grupprehabilitering.  
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Arbetslivsinriktad kognitiv grupprehabilitering  
Arbetslivsinriktad kognitiv grupprehabilitering leds av en handledare. I gruppen deltar sex till 
åtta personer som är sjukskrivna för stress- och smärtproblematik. Gruppen träffas en eller 
flera gånger i veckan under två till tre månader. Varje gruppdeltagare sätter upp egna mål för 
sin rehabilitering. Före gruppstart träffas du och handledaren vid två tillfällen för att diskutera 
innehållet i grupprehabiliteringen och bedöma om den är ett alternativ som passar den 
sjukskrivne. 
 
Garanti för snabba insatser 
Rehabiliteringsgarantin är, enligt Arbetsmiljöverket, resultatet av en gemensam överens-
kommelse om samarbete mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Garantin står 
för snabba insatser för att förkorta eller förhindra långvarig sjukskrivning och för att under-
lätta för den sjukskrivne att återgå i arbete. 
 
Bakgrund till garantins uppkomst 
Bakgrunden till rehabiliteringsgarantins uppkomst är de senaste årens ökning av sjukfrån-
varon i arbetslivet. Rehabiliteringsgarantin är vetenskapligt baserad och bygger på erfaren-
heter och goda exempel på rehabiliteringsverksamhet i Sverige och andra länder. 
 
3.13 Multimodal rehabilitering  – PRIMA 
Jag vill här visa på ett gott exempel inom rehabilitering. En förening, PRIMA 
(rehabiliteringsproducenter inom medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering), har byggts 
upp i syfte att förbättra metoder och kvalitén inom branschen. 
 
Fram till juni 2007 hade Försäkringskassan avtal med drygt 300 rehabiliteringsproducenter 
från norr till söder med stor variation på erbjudna rehabiliteringstjänster. Under våren 
genomfördes en ny upphandling där kvalitetskraven var mycket stora och avtal har nu skrivits 
(från 070801) med fem stora rehabiliteringsproducenter. Syftet med upphandlingen var bl a 
att minska ned på antalet producenter och säkerställa att de producenter som avtal ingicks 
med hade en evidensbaserad arbetslivsinriktad rehabilitering och kunde erbjuda leverans-
säkerhet. I upphandlingen var landet indelat i sex regioner och avtal har slutits med i grova 
drag fyra leverantörer per tjänst och region.  
 
Professor Irene Jensen med kollegor vid Karolinska Institutet har i en sjuårsuppföljning av en 
systematisk multimodal rehabiliteringsinsats hos en av rehabiliteringsproducenterna visat på 
god lönsamhet. De personer, som genomgått rehabiliteringen, har en högre arbetsåtergång och 
färre sjukersättningsfall än de som inte fått någon insats. Bäst effekt var det om insatsen kom 
tidigt i sjukfallet. 
 
Verksamheten inom arbetslivsinriktad rehabilitering och utredningar har börjat styras effektivt 
under de 16 år som Försäkringskassan haft uppdraget. En erfarenhet som nu helt kan gå till 
spillo om inte hälso- och sjukvården tar vara på den.  
 
För att lyckas med en arbetslivsinriktad multimodal rehabilitering krävs även goda kunskaper 
om arbetets och arbetsplatsens villkor.  
 
3.14 Framgångsfaktorer för samverkan mellan parterna inom 
rehabilitering 
För att en god rehabilitering ska kunna bedrivas och uppnås behövs, enligt mig, ett tätt 
samarbete mellan parterna. Parterna måste vara kommunikativa, kunna inspirera, ha fantasi, 
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kunna planera och organisera samt förstå individ och gruppsykologi. Avsikten måste vara att 
leda, strukturera och underlätta för aktiviteter och relationer mellan människor i ett organisa-
toriskt sammanhang så att parternas mål uppnås. Viktiga förmågor som behövs är god kom-
munikationsförmåga, förmåga att anpassa sitt ledarskap till situationen, förmåga att vara 
emotionellt intelligent och empatisk, förmåga att vara ärlig och ha integritet, förmåga att 
tydliggöra mål och visioner och förmåga att skapa självständighet och ansvarstagande.  
Som ett gott exempel vill jag framhålla den Regionala utvärderingsgruppen för samverkan 
(RUG) i Västra Götaland som anser att de viktigaste framgångsfaktorerna för lyckad 
samverkan är följande:  
 
Den enskilde 
Kartlägg noga de enskilda personernas behov. 
Arbeta utifrån hela behovsbilden. 
Ge stöd så att den enskilde kan ta ett eget ansvar. 
Tala alltid med den enskilde, inte om. 
Ha ett engagerat bemötande. 
 
Ledning 
Formulera tydliga mål och syften. 
Utverka politisk legitimitet. 
Skapa en tydlig ledningsstruktur. 
Utnyttja skillnader mellan aktörerna i kultur och intresse. 
Följ upp och utvärdera både processer och effekter. 
Våga ta tag i det som inte fungerar bra. 
 
Organisation 
Skapa en gemensam värdegrund. 
Ha respekt för varandras olika åsikter. 
Skapa samsyn kring behov och handlingsutrymme. 
Formulera gemensamma mål, ta gemensamt ansvar. 
Genomför gemensam kompetensutveckling. 
 
Ytterligare ett gott exempel kan man läsa om i ”Kvalitet från behov till användning” Bo 
Bergman – Bengt Klefsjö, (2001). 
 

• Sätt kunderna i centrum (kunden är i detta fall den sjukskrivne medarbetaren) genom 
att uppfylla deras behov och förväntningar. 

• Basera beslut på fakta genom att aktivt söka lämplig information, som sedan 
sammanställs och analyseras även verbal information  t ex åsikter och känslor. 

• Arbeta med processer genom att knyta ihop historiken med framtiden. 
• Arbeta med ständiga förbättringar genom att planera – gör - studera - lär. 
• Skapa förutsättningar för allas delaktighet genom att utveckla självtillit, 

dialogförmåga, målmedvetenhet, medskapande förmåga och förmåga till 
erfarenhetslärande.  

 
Vikten av en helhetsbild är nödvändig för framgång. För att kunna skapa ett vinna-vinna 
förhållande krävs att man litar på varandra. En förbättrad kvalitet påverkar en organisations 
framgång och lönsamhet bland annat genom lägre personalomsättning och sjukfrånvaro.  
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4 Empiri   
 
4.1 Vilka verktyg kan användas av Sollefteå kommun för att organisera 
rehabilitering? 
I detta kapitel redovisas de verktyg som arbetsgivaren, i detta fallet Sollefteå kommun, 
använder sig av i dagsläget.  
 
4.1.1 Finansiell samordning 
Från 1/1 2004 gäller, enligt Kjellman/Hammarbäck (2003), ”Finansiell samordning” inom 
rehabiliteringsområdet, vilket innebär att försäkringskassa, socialtjänst, arbetsförmedling och 
landsting vid samarbete i rehabiliteringsfrågor kan resursförstärkas. Det finns såväl rättsliga, 
ekonomiska samt etiska skäl för en chef att ta sitt rehabiliteringsansvar på allvar. Ibland kan 
det kännas tungt. Det som underlättar är: goda rutiner att hålla sig till, mål på lång och kort 
sikt för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete, handlingsplaner för organisation, grupp och 
individ, resurser avsatta för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet, förståelse för samspelet 
individ-grupp-organisation och förståelse för sjukdomsprocessen.  
 
De flesta som ”bränt ut” sig bestämmer sig för att aldrig mer hamna i samma situation igen.  
Kanske även chefen vill säga detsamma. Aldrig mer att chefen vill uppleva att någon av 
medarbetarna ”går in i väggen” åtminstone inte på grund av förhållanden som chefen och 
chefens organisation kan påverka 
 
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
 
Allmänna bestämmelser 
1 § Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan 
Försäkringskassan, Länsarbetsnämnd, Kommun och Landsting för att uppnå en effektiv 
resursanvändning. Ett samordningsområde kan omfatta en eller flera kommuner eller delar av 
kommuner. (Lag 2007:411) 
2 § Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av sam-
ordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga 
att utföra förvärvsarbete. 
 
Ett samordningsförbunds uppgifter 
7 § Ett samordningsförbund har till uppgift att  

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 
3. finansiera sådana insatser som avses i 2 § och som ligger inom de samverkande 

parternas samlade ansvarsområde, 
4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 

användas, 
5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och  
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.  
 

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda 
eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhanda-
hållande av tjänster avsedda för enskilda.  
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4.1.2 Samordningsförbund i Sollefteå kommun 
Samordningsförbund i Sollefteå kommun bildades den 1 december 2005 i enlighet med lagen 
2003:1210, om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, www.finsamsolleftea.se.  
 
Samverkansparterna består av Sollefteå kommun, Landstinget Västernorrland, Länsarbets-
nämnden i Västernorrlands län och Försäkringskassan. Samordningsförbundets insatser ska i 
första hand inriktas mot unga personer i åldern 18-30 år som har hamnat ”mellan stolarna” 
hos myndigheter och som därmed inte fått tillräckligt med hjälp för att ta sig tillbaka till egen 
försörjning. 
 
Målet för Samordningsförbundet är att föra den enskilde ut på arbetsmarknaden och bort från 
ett långvarigt samhälleligt försörjningsbehov. Något samordningsförbundet vill lägga vikt vid 
är den enskildes livskvalitet och som en väg till detta arbetar de med att snabbare komma till 
en lösning för den enskilda individen. 
 
En väl genomförd rehabilitering som har som slutmål att den enskilde skall ha en meningsfull 
sysselsättning, kommer att medföra förbättrad livskvalitet och minskat behov av insatser från 
såväl hälso- och sjukvården som samhället i övrigt. En ökad livskvalitet skall också innebära 
att anställningsbarheten hos individen ökar och därmed också möjligheter till egen försörj-
ning.  
Förbundet leds av en styrelse med fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Ledamöterna 
kommer från de fyra parter som ingår i förbundet.  
 
Samordningsförbundets verksamhetsmål 2007 
* Den centrala samverkansgruppen behöver konsolideras ytterligare för att effektivisera 
arbetet med kartläggning och behovsinventering. Förbundets resurser kommer att få en större 
roll när det gäller insatser för dem som står långt från ett arbete. 
* Projektet SamCoach, som inleddes 3:e kvartalet 2006, kommer att fortsätta enligt plan fram 
till 28 februari 2008. 
* Samverkansavtal för 2006/2007 har tecknats med AKTUS ekonomisk förening i Ramsele i 
oktober 2006. Verksamheten har fått en bra start i kommunens västra delar och enligt plan-
eringen har Samordningsförbundet tillgång på upp till 8 platser för deltagare som blivit 
föremål för samverkansinsatser. Uppföljning sker kontinuerligt genom den speciella bered-
ningsgrupp som bildats av parterna för västra området. En mer genomgripande uppföljning 
och utvärdering sker var 6:e månad. 
* Upphandling av utvärderingssystem för verksamheten enligt styrelsebeslut § 34/06 kommer 
att ske. Införandet av SUS (resultatuppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet ) 
har påbörjats i västra området och skall fungera som ett uppföljningssystem för att 
dokumentera resultatet av samverkan. Utbildning i detta system kommer att ske under början 
av året.  
* Insatser för att stödja metodutveckling för samverkan och utbildningsinsatser som riktar sig 
till kompetenshöjning inom målgruppen är viktig och efterfrågad hos samverkansparterna. 
Det kommer att liksom under 2006 dels arrangeras seminarier och dels medverka som 
medarrangör för seminarier som stödjer samverkan och metodutveckling mellan parterna. Det 
kommer också att medverkas för att stärka samverkan på handläggarnivå eftersom detta är ett 
uttalat önskemål från samverkansgruppen. I regeringens proposition (Finansiell samordning 
inom rehabiliteringsområdet 2002/03:132) anges bl a att målet för den finansiella 
samordningen bör inrymma samhällsekonomiska och förebyggande perspektiv. Vidare bör 
målet för individerna inte enbart vara att komma ut i förvärvsarbete utan också att minska 
beroendet av offentliga stödsystem. I samverkan med Landstingets folkhälsoplanerare och 
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Österåsens hälsohem kommer det att genomföras metodutveckling vad gäller att jobba med 
friskvårdsarbete inom målgruppen. Det finns planer på att använda konceptet ”Det löser sig” 
som är en metodik för beteendeförändring i grupper.  
 
Målgrupp 
Liksom under 2006, utgörs den av människor som är i behov av samordnade rehabiliterings-
insatser från två eller flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin 
förmåga att utföra förvärvsarbete.  
Initialt utgörs målgruppen av personer i åldern 18-30 år och omfattas av någon eller några av 
kategorierna: psykiska besvär såsom att må allmänt dåligt till att ha en psykisk diagnos, 
fysiska besvär såsom kroniska besvär, smärtproblematik eller akuta besvär, arbetsmässiga 
behov såsom att återfå arbetsförmågan, få utbildning/omskolning eller stöd i att hitta arbete 
samt sociala behov på grund av personlig kris eller känslomässigt stöd. 
 
Många av dessa personer har ett långvarigt beroende av det offentliga för sin försörjning och 
behov av rehabilitering. Långvarig arbetslöshet och sjukdom samt funktionshinder utgör en 
riskfaktor för att hamna i en rundgång mellan olika aktörer. Samordningsförbundet får dock 
inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som 
innefattar myndighetsutövning för enskilda.  
 
Mätbara mål/Uppföljning och utvärdering 
För den lokala utvärderingen är det viktigt att mäta insatsernas betydelse för den en-skilde 
individen. Detta gäller inte minst för att se till att såväl kvinnor som män erhåller effek-tiva 
insatser. Har individens egenförsörjning ökat eller minskat? Hur uppfattar och värderar 
individen kvaliteten i de insatser som tillhandahålls? Hur värderar personalen de insatser som 
bedrivs?  SUS, system för resultatuppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet, 
införs. Detta webbaserade uppföljningsinstrument gör det möjligt för samverkansparterna att 
följa upp insatserna som sker i den finansiella samverkan inom rehabilitering.  
 
4.1.3 SUSAM 
SUS är ett system för resultatuppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. På 
uppdrag av regeringen har Arbetsmarknadsstyrelsen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen 
utformat ett system som gör det möjligt för samverkansparter att gemensamt följa upp re-
habiliteringsverksamhet. Arbetet har skett i nära samarbete med kommuner och landsting. 
 
SUS är ett verktyg som underlättar ledning och styrning av samverkan. Det har historiskt varit 
svårt att få en överblick av samverkan avseende kostnader och resultat, www.susam.se.  
SUS kommer att leverera listor och statistik med uppgifter om kostnader, antal aktiviteter, 
målgrupper, antal personer mm, vilket redovisas på nationell, regional och lokal nivå.  
 
4.1.4 Lag 2002:1065 - Hälsobokslut 
Sollefteå kommun följer lagen om hälsobokslut i sin årsredovisning. I nedanstående text 
beskrivs tanken med hälsobokslut, www.arbetsmiljoupplysningen.se.  
 
Enligt Paula Liukkonen, docent i företagsekonomi, (Hälsobokslut – vägen till bättre hälsa och 
bättre arbetsmiljö) är människan och dess förmåga och kompetens, basen i en verksamhet. 
Hon menar att det är viktigt att mäta, det vill säga att jämföra, hur det står till i organisationen 
med hur det borde vara. Man måste få konkreta besked om hur det är för att kunna ta de rätta 
besluten. Paula Liukkonen har tagit fram en hälsobokslutsmodell som består av följande: 
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personal, kompetens, tidsanvändning,  sjukfrånvaro och rehabilitering, arbetsmiljö, kvalitet 
och motivation, företagsekonomi och produktion och effektivitet.  
 
I arbetet med att göra ett hälsobokslut är det viktigt att alla medarbetare involveras i att ta 
fram korta och långa mål. Chefen måste låta medarbetarna vara med och diskutera även svåra 
frågor och man ska gemensamt arbeta med att ta fram statistikunderlaget. Då granskar man 
olika faktorer som t ex hur ser sjukfrånvaron ut, vilken är medelåldern bland personalen, hur 
lång anställningstid har olika ålders- och yrkesgrupper – en lång anställningstid tyder ju på 
erfarenhet och kompetens hos personalen. 
Man tar fram sifferfakta om personalomsättningen eftersom en hög sådan innebär ökade re-
kryteringskostnader. Annat man vill ha svar på är om avgångarna är i form av garantipension, 
förtidspension, ålderspension, avgångsvederlag eller andra orsaker. 
 
Tid för kompetensutveckling 
Man studerar satsningarna på kompetensutveckling. Hur många får kompetenshöjande 
insatser? Om man går en utbildning kan eller får man sedan omsätta det man lärt sig i prak-
tiken? Hur mycket tid har man lagt ner på nyanställdas inskolning? 
Idealprocessen är att resultatet av mätningarna leder fram till en dialog om vilka förbättringar 
och förändringar som kan göras och att detta sedan blir åtgärdat. 
Paula Liukkonen framhåller att processen ofta stannar upp när man går från mätning till 
dialog. Man stannar helt enkelt i mätträsket och kommer aldrig vidare till dialogen som leder 
till problemlösningen. 
 
Enligt Paula Liukkonen är ett hälsobokslut inte något slutmål, utan det är ett medel att få 
igång dialogen på arbetsplatsen. Genom att få kunskap om vad ohälsan kostar är det lättare att 
göra något åt den. Om hälsan förbättras kan organisationen sänka sina kostnader och skapa 
bättre lönsamhet.  
Det finns faktorer som är avgörande för att lyckas med hälsobokslutet. Man måste ha stöd av 
företagsledningen, det ska finnas tydliga beställare och mottagare av dokumentet. Vidare 
måste man redan i början ha funderat igenom vad man vill ha ut av hälsobokslutet, hur man 
ska ta det till sig och vilka åtgärder man ska sätta in. 
Paula Liukkonen betonar att det idag inte räcker att vara lönsam utan organisationen ska visa 
sitt samhällsansvar och arbetsmiljöansvar. En gott ledarskap, professionell personalredovis-
ning, dialog och respekt för anställda är A och O i en sund och ansvarsfull organisation.  
 
4.1.5 Utdrag ur: Sollefteå kommuns årsredovisning 2006 
Sjukfrånvaro och rehabiliteringar 
Sjukfrånvaron har fortsatt att minska under 2006. Detta gäller framför allt den långa 
sjukfrånvaron. Tidigare genomförda utbildningsinsatser för att stärka arbetsledare och chefer 
har en inverkan. Arbetsgivardialog för arbetsledare med temat rehabilitering och 
arbetsanpassning har genomförts under hösten för att ytterligare förtydliga arbetssättet för att 
uppmärksamma behoven av åtgärder på ett tidigt stadium. Aktiverings- och rehabiliterings-
grupper i samarbete med Niphälsan (företagshälsovård) har genomförts kontinuerligt hela 
året. Inriktningen har varit mot arbetsgrupper.  
Sjukfrånvaron har under såväl 2005 som 2006 visat på en neråtgående trend. Total sjuk-
frånvaro är 6,69 %. Sjukskrivningar med en varaktighet på över 59 dagar svarar för 64,97 % 
av den totala sjukfrånvaron inklusive tidsbegränsad sjukersättning. En genomgång för 
revidering av kommunens riktlinjer för rehabilitering och anpassning har påbörjats under 
hösten.  
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Kompetensutveckling 
Kommunens arbetsledare och chefer har under 2006 arbetat med att ta fram och utveckla ett 
medarbetarskapsdokument. Detta som en fortsättning på den chefs- och ledarskapsutbildning 
som avslutades 2005.  Personalavdelningens och kommunstyrelsens personal har i varierande 
omfattning deltagit i utbildning och information för nya chefer och andra grupper av anställ-
da. Ett antal utbildningar samt föreläsningar i arbetsrätt, rehabilitering och hälsa har genom-
förts för olika personalkategorier, www.solleftea.se.  
 
Arbetsmiljö 
Centrala samverkansgruppen följer upp arbetsmiljöarbetet vid varje förvaltning enligt de 
direktiv som anges i (AFS 2001:1), Systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet utvärderas årligen 
med en enkät till förvaltningarna. Centrala samverkansgruppen har under året utarbetat ett 
nytt samverkansavtal – Avtal om samverkan, Fas 05, i Sollefteå kommun. Personalavdel-
ningen har tillsammans med fackförbunden påbörjat planeringen av arbetsmiljöutbildning för 
arbetsledare och skyddsombud. Utbildningen har skett vid två tillfällen under år 2007. 
Kommunens satsning på friskvård har fortsatt under 2006. Anställda erbjuds gratis bad vid 
kommunens samtliga badanläggningar. Ramavtal för leverans av friskvårdstjänster finns 
sedan 2004 med fyra leverantörer inom kommunen med aktiviteter som t ex  massage, 
stavgång, mental träning och taktil stimulering.  
 
4.1.6 Avtal om samverkan – FAS-05 
Avtalet kallas FAS-05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan) och är en vidareutveckling av 
tidigare samverkansavtal. Det är ett centralt avtal som slutits mellan Sveriges kommuner och 
Landsting och fackliga organisationer inom den kommunala sektorn.  
 
Arbetsförhållanden – arbetstid, organisation mm – ska enligt det nya avtalet bidra till bästa 
möjliga hälsa och välbefinnande. Arbetstagaren ska vid behov ha rätt till snabb arbetsanpass-
ning och rehabilitering. Såväl chefer och arbetstagare som skyddsombud/arbetsplatsombud 
ska ha kontinuerlig kompetensutveckling för att säkra god hälsa och arbetsmiljö. 
 
Målet med FAS-05 är ett samverkanssystem som ger förutsättningar för ”ett positivt arbets-
klimat och en god hälsa och arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en 
rättighet för alla arbetstagare”.  
 
FAS-05 ska ligga till grund för lokala avtal, där det inte redan finns väl fungerande avtal om 
samverkan och arbetsmiljö som parterna när nöjda med. Centralt ska parterna gemensamt 
arbeta för att uppmuntra till lokala avtal, skapa kvalitetssäkrad arbetsmiljöutbildning, genom-
föra årliga avstämningar och se till att företagshälsovården är dimensionerad efter 
verksamhetens behov.  
 
Basen för det lokala samverkansarbetet ska vara arbetstagarnas inflytande. Varje arbetstagare 
ska ha möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling, kunna påverka utformningen av 
sitt eget arbete, medverka i förändringsarbete och ha en dialog med sin chef.  
 
Arbetsplatsträffar ska vara en naturlig och regelbunden del av verksamheten. I samverkans-
grupper, som också ska vara skyddskommittéer, har fackliga företrädare och arbetsgivare ett 
gemensamt ansvar för att aktualisera utveckling, hälsa och arbetsmiljö, www.ifas.se. 
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4.1.7 Företagshälsovård 
Sollefteå kommun använder sig av företagshälsovård och enligt Arbetarskyddsstyrelsen är 
företagshälsovård förebyggande hälsovård i enlighet med lagen om företagshälsovård 
(1383/2001). 
 
Grundidén i lagstiftningen om företagshälsovård är att arbetsgivaren anlitar yrkesutbildade 
personers och sakkunnigas kunskaper inom företagshälsovården då han fullgör de grund-
läggande skyldigheter som lagen om skydd i arbetet ålägger honom. Arbetsgivaren skall 
enligt vad som föreskrivs i lagen om hälsovård ordna företagshälsovård för sina anställda. 
Alla arbetsgivare, oberoende av arbetsplatsens storlek är skyldiga att ordna företagshälsovård. 
 
Företagshälsovårdsverksamheten utgår från företagets behov som definieras av arbetsgivaren, 
arbetstagarna och personalen inom företagshälsovården gemensamt. 
 
Målen för företagshälsovården: en sund och trygg arbetsmiljö, en välfungerande arbets-
gemenskap, att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och att upprätthålla och främja 
arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga. 
 
4.1.8  Företagshälsovård – Niphälsan i Sollefteå 
Hos Niphälsan finns en samlad kompetens inom arbetsmiljö. Här finns: Företagsläkare, 
Företagssjukgymnast, Företagssköterskor, Arbetsmiljöingenjör, Beteendevetare och 
Friskvårdare. (www.niphalsan.se) 
 
Denna kompetens är samlad under samma tak och ger tillgång till en bred kunskap inom 
arbetsmiljöområdet med: korta kontaktvägar, öppettider som ger stor tillgänglighet, med 
flexibilitet och möjlighet i utbudet och teamarbete med kundansvarig kontaktperson. 
 
Hälsoundersökning 
Lagstadgade undersökningar, Nyanställningsundersökning, Hälsoanalys, Stresshantering/ 
avslappning, Rökavvänjning, Sjukvård, Psykosociala insatser, Friskvård, Rådgivning, 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, Teknisk företagshälsovård, Arbetsmiljöservice, Företags- 
klimat, Akut stöd, Rehabiliteringsutredning, Rehabilitering/anpassning och Utbildning. 
 
Kurser och utbildningspaket inom samtliga områden. Kundanpassat innehåll som t ex 
Gruppen i fokus (Teambilding), Första hjälpen ABC, Samaritutbildning, HLR/HLR barn, Öka 
din självkänsla, Förebygg fysisk och psykisk stress, Workshop Ledarskap, Konflikthantering, 
Arbetsmiljökunskaper och Uppföljning – Återförening.  
 
Rehabilitering är en investering 
Företagshälsovård kan bli dyrt för arbetsgivaren men det är en god investering på sikt 
framhåller sjukhusekonomen Thomas Aronsson som tillsammans med Claes Malmqvist, 
ekonomidirektör i Jämtlands läns landsting, har skrivit ”Rehabiliteringens ekonomi” (Bilda 
förlag 2002). Bokens budskap är att rehabilitering vid rätt tidpunkt nästan alltid är lönsamt. 
Claes Malmqvist anser att det borde ingå i gott ledarskap att förutse behovet av rehabilitering, 
om man menar allvar med att personalen är den viktigaste resursen. Rehabilitering ska ses 
som en investering i verksamheten, inte enbart som en kostnad, menar författarna. I 
”Rehabiliteringens ekonomi” redogörs för konsekvenser av funktionsnedsättningar och 
produktionsbortfall, värdet av rehabilitering i ett tidigt skede, systemtänkande samt 
rehabiliteringsekonomi och etik.  
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4.2 Vilka verktyg kan användas av Försäkringskassan? 
Kapitlet redovisar Försäkringskassans uppdrag gentemot regering och allmänhet. 
 
4.2.1 Försäkringskassans policy och mål i verksamheten – Kundperspektiv 
I Regeringsformen anges att: Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på 
grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 
funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde 
som person”, www.forsakringskassan.se.  
 
Försäkringskassan ska verka för att alla barn och vuxna, oavsett kön, etnisk bakgrund samt 
trosuppfattning, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning bemöts professionellt och får 
service och stöd utifrån sina förutsättningar och behov. Som ansvarig myndighet för 
socialförsäkringen ska Försäkringskassan garantera den enskilde en likformig och i övrigt 
rättssäker tillämpning av den allmänna försäkringen. Myndigheten ska ta ansvar för att bryta 
de formella och informella strukturer som skapar normer och upprätthåller maktfördelning i 
samhället. Försäkringskassan ska verka för ett samhälle i vilket den enskilde inte kränks eller 
marginaliseras. Målet är att nå full respekt för de mänskliga rättigheterna och ett aktivt skydd 
mot diskriminering inom hela Försäkringskassans verksamhetsansvar. 
 
Vägledande för Försäkringskassans arbete är de mål som finns inom handikapp-, integrations- 
och jämställdhetspolitiken, barnpolitiken och FN:s konvention om barnets rättigheter samt 
den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna (2006-2009). Av särskild vikt 
för socialförsäkringen är dessutom 11 § i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering.  
 
Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering 4 § tredje stycket:  
funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har 
uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 
 
Försäkringskassans övergripande mål 
Mål 1: Tilltron till socialförsäkringen och dess administration ska vara hög. 
Mål 2: Administrationen av socialförsäkringen ska vara rättssäker, effektiv och ha hög 
kvalitet. 
Mål 3: Försäkringskassan ska ha en hög personalpolitik. 
 
Generella mål för verksamhetsgrenen ärendeproduktion 
Mål 1: De försäkrade ska få de förmåner de har rätt till. 
Mål 2: Rättssäkerheten, effektiviteten och kvaliteten ska vara hög. 
Mål 3: Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen ska inte förekomma.  
 
Ersättning vid arbetsoförmåga 
Mål 1: Försäkringskassan ska bidra till att förebyggande åtgärder vidtas för minskad 
sjukfrånvaro. 
Mål 2: Försäkringskassan ska verka för en väl fungerande sjukskrivningsprocess som ger rätt 
ersättning i rätt tid och syftar till att arbetsförmågan tillvaratas och att den enskildes 
möjligheter till försörjning genom eget arbete ökar. Kvinnors ohälsa ska särskilt beaktas.  
Mål 3: Försäkringskassan ska bidra till ökad kunskap om resultat av vidtagna åtgärder för 
ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.  
Arbetsskademål: Senast vid utgången av 2008 ska 75 procent av dem som ansökt om 
arbetsskadelivränta få beslut inom 120 dagar från ansökningsdagen.  

 40



4.2.2 Försäkringshandläggarens uppgift 
Försäkringshandläggarens uppgift är att bedöma arbetsförmågans nedsättning i förhållande till 
de arbetsuppgifter som patienten normalt utför. Om patienten, enligt Försäkringskassan, inte 
kan återgå till sitt tidigare arbete på grund av bestående besvär eller är arbetslös, bedöms 
nedsättningen i förhållande till normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden, även om 
sådan inte är direkt tillgängligt för individen. 
 
Försäkringskassans sjustegsmodell 
 
Kan den försäkrade: 
1. utföra sitt vanliga arbete efter nödvändig behandling eller konvalescens? 
2. utföra sina nuvarande arbetsuppgifter efter viss rehabilitering eller anpassning av 
arbetsuppgifterna? 
3. utföra och få andra arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare utan extra insatser? 
4. få andra arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare efter viss utbildning eller rehabiliterande 
insatser? 
5. klara annat på arbetsmarknaden förekommande arbete, utan extra insatser? 
6. klara annat på arbetsmarknaden förekommande arbete efter vissa rehabiliterande insatser, t 
ex utbildning eller omskolning? 
7. Är den försäkrade arbetsoförmögen för minst ett år eller varaktigt? 
 
4.2.3 Försäkringsläkarens uppgift  
Till varje Försäkringskassa ska försäkringsläkare finnas knutna. Dessa ska hjälpa kassan med 
medicinsk sakkunskap och verka för ett gott samarbete mellan kassan och de läkare som är 
verksamma inom kassans område (enligt 18 kap. 15 § AFL). Försäkringsläkaren är en 
tjänsteman anställd av försäkringskassan och står vad beträffar dessa arbetsuppgifter inte 
under Socialstyrelsens tillsyn.  
 
Tanken är att försäkringsläkaren skall ha en rådgivande funktion i medicinska frågor och inte 
ta ställning i frågor om rätt till ersättning. Att försäkringsläkaren har en rådgivande funktion 
innebär att dennes uppgift är att bedöma den försäkrades medicinska tillstånd och hur detta 
påverkar arbetsförmågan. Det är också klart att försäkringsläkaren inte skall undersöka den 
försäkrade. Utan försäkringsläkarens bedömning skall grunda sig på den behandlande 
läkarens uppgifter i intyg och utlåtanden. Skälet som anges för att försäkringsläkaren inte 
skall undersöka den försäkrade är att på så sätt störs inte förhållandet mellan den försäkrade 
och dennes läkare och inte heller försvåras samarbetet mellan försäkringsläkare och den 
behandlande läkaren.  
 
Försäkringsläkaren ska vara oberoende men är det inte. Som anställda och uppdragstagare till 
försäkrings- kassan utvecklar försäkringsläkaren lätt ett arbetssätt som innebär att de ensidigt 
företräder kassan. Förhållandet förstärks genom att vederbörande när de utövar funktionen 
som försäkringsläkare inte arbetar som legitimerade läkare enligt lagen om yrkesverksamhet 
på hälso- och sjukvårdens område och således inte är underställda Socialstyrelsen som till-
synsmyndighet. Som rådgivare till försäkringskassor är försäkringsläkarna inte heller ansvar-
iga för sina bedömningar inför JO. Läkarna kan alltså göra bedömningar mycket fritt och 
godtyckligt, utan at dessa kan bli föremål för sedvanlig vetenskaplig värdering, kritik eller 
ansvar. Detta är en brist i systemet som inte är acceptabel. Försäkringsläkarna måste vid 
bedömning av ett arbetsskadeärende på ett klargörande sätt redovisa vilka förhållanden som 
talar för respektive mot samband med arbetsskada samt vilket underlag och vilken veten-
skaplig litteratur läkaren därvid stöder sig på.  
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4.2.4 Sjukskrivna 30 dagar eller längre i Sollefteå kommun   
(Hans Goine och Eva Fahqvist, Försäkringskassan i Västernorrlands län, juli 2006) 
 
Sjukskrivna 30 dagar eller mer minskar i Sollefteå kommun för både kvinnor och män. 
Jämfört med länet är färre kvinnor och män sjukskrivna i samtliga åldersgrupper i Sollefteå 
med ett undantag, unga män. Andelen av befolkningen med sjukersättning ökar jämfört med 
31 december 2003 både för kvinnor och män. Männen har högre andel med sjukersättning i 
samtliga åldersgrupper jämfört med länet. Antalet långa sjukfall (>1 år) har nu minskat till 
238 individer i februari 2006. Denna grupp utgör nästan hälften av samtliga sjukskrivna i 
Sollefteå kommun.  
 
Antalet sjukskrivna med anställning i Sollefteå kommun har fortsatt att minska och var i 
februari 2006 till 119 individer. I denna grupp dominerar psykiska besvär och stress/ 
utbrändhet (39%). Besvär i rörelseorganen utgör 27 % av samtligas sjukskrivningsorsaker 
bland de anställda i Sollefteå kommun. 
 
I Sollefteå kommun sjukskrivs individer med långvariga sjukskrivningar från vårdcentral i 
närmare hälften (47 %) av fallen och via sjukhus i 39 % av fallen. Männen i Sollefteå är i 
något högre utsträckning än kvinnorna helt sjukskrivna (69 %) jämfört med (60 %) kvinnorna. 
 
Bland sjukskrivna boende i Sollefteå kommun var andelen arbetslösa jämfört med länet lägre 
både för kvinnor och för män. I gruppen arbetslösa sjukskrivna är 89 % heltidssjukskrivna.  
 
Rehabiliteringsutredning saknas i drygt en fjärdedel av sjukfallen för kvinnor och nästan i 
hälften av fallen för män.  
 
4.3 Vilka verktyg kan användas av den sjukskrivne? 
Kapitlet ger en övergripande information om mänskliga rättigheter och möjligheter inom vård 
och omsorg och försäkringar samt utfallet av HSO:s granskning av fall som förlorat sin 
sjukpenning.  
 
4.3.1 Patienträttigheter (enligt Landstinget, www.ltv.se) 
God vård 
Målet för all hälso- och sjukvård är en god hälsa och vård på lika villkor för alla. Vården ska 
ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskildes värdighet. Den som har 
störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. 
 
Påverka din vård 
Din vård och behandling ska i möjligaste mån planeras och genomföras i samråd med dig. Du 
har rätt att få begriplig information om din sjukdom och aktuell behandling. Om du inte 
förstår eller tycker att informationen är tillräcklig har du rätt att be om en förklaring eller 
ytterligare uppgifter. Du har alltid rätt att framföra dina egna önskemål om behandling eller 
vård till din läkare. Läkaren är dock den som slutligt avgör om den vård som du önskar är 
medicinskt motiverad och i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 
 
Rätt att säga nej 
Du har rätt att säga nej till vård eller behandling, och du kan avbryta pågående behandling och 
lämna sjukhuset eller vårdinrättningen när du vill. Men då kan läkaren givetvis inte ansvara 
för följderna av ditt val. (Tvång kan förekomma inom psykiatrisk tvångsvård och vård enligt 
smittskyddslagen). 
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En andra bedömning 
Vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada kan hälso- och sjukvården vara 
skyldig att ge patienten möjlighet att diskutera sin sjukdom och behandling med ytterligare en 
läkare, en så kallad second opinion (andra bedömning). T ex om det medicinska 
ställningstagandet kan innebära särskilda risker eller ha stor betydelse för dig i framtiden. Om 
du tror att detta kan gälla dig kan du ta upp frågan om en andra bedömning med din 
behandlande läkare. 
 
Du får läsa din journal 
I journalen antecknas den vård och behandling du får. Där noteras också vilka läkemedel som 
ordinerats. Det ska också framgå vilken information du fått. Du har med vissa speciella 
undantag rätt att läsa din journal. Journalen tillhör vården, men du kan begära att få en kopia 
på de handlingar du vill ha. Om du vill ha en kopia på din journal ska du vända dig till den 
mottagning eller enhet där du fått vården. För kopia på journalen uttas en avgift om det är mer 
än nio sidor.  
 
Akut sjuk på annan ort 
Vid upplevd akut sjukdom kan du alltid söka vård på den ort där du befinner dig. Hälso- och 
sjukvårdpersonalen gör en medicinsk bedömning av behovet av vård.  
 
Vårdgarantin 
Vårdgaranti gäller från 1 november 2005. För dig som patient innebär den att du ska få tid för 
besök och behandling senast inom de tidsgränser som anges nedan: kontakt med 
familjeläkarmottagning eller hälso- och sjukvårdsupplysningen samma dag, besök hos 
familjeläkare inom sju dagar efter medicinsk bedömning, besök hos specialistsjukvården inom 
90 dagar efter medicinsk bedömning samt beslutad specialistbehandling inom 90 dagar. 
 
Valmöjlighet 
Du har bland annat rätt att, i mån av listningsutrymme, välja familjeläkare. Vårdgivaren ska 
ha en skylighet att upplysa patienten om var i landet det är kortast kö och erbjuda vård där. 
Patienterna ska ha rätt att gå till alternativ vårdgivare om garantitiden inte kan hållas och så 
länge behandlingen omfattas av det offentliga vårdåtagandet. Landstinget ska då stå för de 
extra kostnader som kan uppstå för resor och liknande.  
 
4.3.2 Behandlandes läkares roll  
Läkarens klassiska uppgift är att ”trösta, lindra och i vissa fall bota”. Ofta måste också läkaren 
som vårdgivare utfärda intyg till försäkringskassan, andra myndigheter, försäkringsbolag, m 
fl. Här behandlas främst socialförsäkringens krav, www.fkf.se. 
 
Intyg 
Med intyg anses handling som redogör för sakförhållanden. Intyg skall vara välgrundat och 
utformat med avseende på ändamålet. Utfärdande av intyg är reglerad i Lagen om yrkes-
verksamhet på hälso- och sjukvårdsområde (YVL). Mottagaren av intyget avgör om intyget 
uppfyller ändamålet. Utfärdaren (här behandlande läkare) avgör vad som ska intygas. 
Eventuella bedömningar eller förslag till åtgärder kan inte göras i ett intyg. Läkaren är skyldig 
att utfärda intyg på begäran av patient om vård och behandling. En vårdsituation måste ha 
förelegat för att intyg skall kunna utfärdas. Offentliganställd läkare är skyldig att till bl a 
försäkringskassan lämna ut uppgifter om namngiven person som rör förhållanden av betydelse 
för tillämpning av Lagen om allmän försäkring (AFL) och Arbetsskadeförsäkringen (LAF). 
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Privata vårdgivare kan genom vårdavtal ha samma skyldighet. Skyldigheten är inte beroende 
av patientens samtycke.  
 
Utlåtande 
Med utlåtande avses handling där en analys av sakförhållanden gjorts, vilket leder till bedöm-
ning och eventuella förslag till åtgärd, t ex avseende arbetsoförmåga. I praxis förutsätts även 
att ett utlåtande bygger på saklig grund och vara utfärdat med noggrannhet. Ersättning för 
intyg/utlåtande för offentligt anställda läkare utgår ingen ersättning. Ersättning till privat-
praktiserande för intyg/utlåtande sker enligt Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ändring i 
föreskrifterna (RFFS 1977:27) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m. 
 
Behandlande läkares bedömning 
För att försäkringskassan skall kunna ta ställning till om patienten har rätt till förmån från soc-
ialförsäkringen, lämnar läkaren uppgifter om medicinska förhållanden samt bedömning om 
eventuell arbetsoförmåga. (Sjukintyg) med bl a behandlande läkares bedömning som grund, 
tar försäkringskassan ställning till om, och i så fall vilken, förmån/ersättning som skall utgå. 
 
Viktiga punkter vid utfärdande av medicinska underlag: (www.viss.nu) 
1. Vilken/vilka sjukdomar eller besvär förorsakar nedsättning av funktionsförmågan? 
2. Hur påverkas de kroppsliga, psykiska och själsliga funktionerna? 
3. Vilken typ av arbetsuppgifter kan patienten utföra/inte utföra? 
4. Hur påverkas patientens möjlighet att utföra sina vanliga arbetsuppgifter? 
5. Vilka alternativa arbetsuppgifter på arbetsplatsen kan patienten utföra? 
6. Om patienten anses vara helt arbetsoförmögen ska detta särskilt belysas? 
7. Vilka faktorer har betydelse för patientens nedsatta funktionsförmåga i hemmet? 
8. Vilka är konsekvenserna av patientens besvär i hemmet, på fritiden och på arbetet? 
9. Hur ser patientens tidigare frånvaro ut? 
10. Är patientens arbetssituation olämplig ur besvärssynpunkt? 
11. Hur viktigt är arbetet för patienten? 
12. Hur viktig är patienten för arbetsgivaren? 
13. Finns det hindrande konflikter på arbetsplatsen? 
 
Avstämningsmöte 
Om man behöver klargöra det medicinska underlaget kallas till ett avstämningsmöte (RFFS 
2003:10). Här deltar försäkringskassan, den försäkrade, arbetsgivaren och behandlande läkare.  
 
Särskilt läkarutlåtande 
Ett annat sätt att fördjupa det medicinska underlaget är att försäkringskassan begär in ett sär-
skilt läkarutlåtande (RFFS:13). Ett sådant begärs i första hand från de läkare som genomgått 
fördjupad utbildning i försäkringsmedicin, Medbedömning.  Försäkringskassan kan vid behov 
använda sig av annan än behandlande läkare för s.k  medbedömning av t ex arbetsoförmåga, 
rehabiliteringsbehov o s v.   
 
4.3.3 Riktlinjer för överföring av arbetsterapi och/eller sjukgymnastik  
Insatser inom allmän rehabilitering skall ses som en baskompetens och ingå som en naturlig 
del i all personals utförande av ett SOL/LSS-uppdrag, www.vard-och omsorg.se. 
 
Funktionshöjande åtgärder (specifik rehabilitering) 

• Specifik rehabilitering kan endast utföras av personer med formell kompetens. 
• Specifik rehabilitering är relaterad till sjukdom och medicinsk behandling. 
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• Åtgärderna kräver kunskap om normala funktioner, aktuell sjukdom och dess 
behandling. 

• Åtgärderna är ändamålsenliga i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.  
• Åtgärderna kräver specifik kompetens för att kunna utföras.  

 
Specifika åtgärder som skall delegeras om de utförs av annan än sjukgymnast/arbetterapeut 

• Värme/Kyla behandling 
• Behandling med ultraljud 
• TENS-behandling, elektroterapi mot muskelrelaterad värk 
• Tippbräda 
• Behandling med stårullstol 
• PEP-mask, vid andningssvårigheter 
 

Vilket ansvar har arbetsterapeuten och sjukgymnasten? 
Varje behandlings/träningsinsats inom specifik rehabilitering måste utgå ifrån en individuell 
bedömning av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast utifrån patientens diagnos och behov. 
Varje beslut kräver därför reflektion och eftertanke. Följande arbetsuppgifter är yrkesspecifika 
och kan inte överlåtas till annan: undersökning, bedömning, uppföljning, utvärdering och  
dokumentation. 
 
Specifik åtgärd, som utförs av personal med delegering 
Delegering skall ske då annan personal utför värme/kyla behandling, ultraljud, TENS, träning 
på tippbräda eller stårullstol, PEP-mask. Delegering  skall i andra fall ske då personal utför en 
specifik åtgärd, som utan särskild kunskap, medför stor risk för individen. Åtgärden får 
absolut inte utföras av personal som ej har rätt kompetens. Det medför även stor risk om 
åtgärden inte utförs överhuvudtaget.  
 
Hur hanteras åtgärder som inte utförts? 
Icke utförd ordinerad åtgärd är att betrakta som en avvikelse. Personal som inte utfört 
åtgärden skall rapportera detta till medicinskt ansvarig för rehabilitering.  
 
4.3.4 Vad innebär medlemskap i ett fackförbund? 
De flesta som är anställda hos en kommun är medlem i ett fackförbund, och som medlem i ett 
fackförbund har du rätt till hjälp med anställnings- och lönevillkor. Vid tvister om villkoren i 
fackförbundets avtal har du rätt till förhandlingshjälp. Om du blir indragen i konflikt har du 
rätt till konfliktersättning. Vid arbetslöshet får du ersättning från förbundets kassa. Om du 
råkar ut för något i arbetslivet som leder till rättsliga konsekvenser, t ex om du blir felaktigt 
uppsagd eller råkar ut för arbetsskada, kan du få rättshjälp från förbundet. Det är en 
medlemsförmån. Jag har valt att studera Kommunals försäkringsvillkor i häftet 
”Försäkringsvillkor – Gruppförsäkring” Folksam 2008.  
För försäkringarna gäller vad som anges i försäkringsbeskedet, vad som bestäms i grupp-
avtalet, försäkringsavtalslagen och allmän svensk lag i övrigt. Det betyder i klartext att om 
Försäkringskassan, av någon anledning, drar in rätten till sjukpenning så kan den enskilde 
heller inte få någon hjälp eller trygghet från övriga försäkringar som ingår medlemmens 
fackförbunds försäkringar.  
 
I fackförbundets hemförsäkring ingår bland annat rättskyddsförsäkring upp till 123 000 
kronor (år 2008).  
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Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS 
Är du sjukskriven längre än två veckor kan du söka ersättning från AGS, Avtalsgruppsjuk-
försäkring. Sjukskrivs du minst 31 dagar p g a olycksfall kan du få ett olycksfallskapital på 
högst 1230 kronor per månad, därefter i högst elva månader.  
 
Rehabilitering 
Med rehabiliterande behandling menas här åtgärder av medicinsk art, som görs för att bibe-
hålla eller förbättra din av sjukdomen nedsatta funktionsförmåga. Behandlingen ska ske på 
offentligt finansierad rehabiliteringsklinik eller vara jämförbar med behandling som ges på 
sådan klinik; t ex sjukgymnastik, bassängträning, arbetsterapi, logoped- eller psykolog-
behandling.  
 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA 
Har du ont i kroppen eller andra besvär och misstänker att det beror på ditt arbete? Genom 
TFA är du försäkrad om du råkar ut för olycksfall, arbetssjukdom eller arbetsskada. Ersättning 
för sveda och värk, invaliditet och dödsfall.  
 
Arbetsskadelivränta LAF 
Arbetsskadelivränta vid godkänd arbetsskada, vid bestående arbetsoförmåga, då den skadade 
förlorar minst en femtondel i lön på grund av arbetsskadan.  
 
Grupplivförsäkring med sjukkapital – för medlem och medförsäkrad 
Du kan få ersättning i form av sjukkapital 1 om du är arbetsoförmögen i 1,5 år inom en 2-års 
period eller om du beviljas sjukbidrag. Om du är fortsatt arbetsoförmögen i ytterligare 1 år 
inom en 1,5 års period eller får förtidspension utbetalas även sjukkapital 2. För att du ska kun-
na omfattas av försäkring för sjukkapital, krävs att du är fullt arbetsför vid den tidpunkt du 
ansluts till försäkringen, eller någon gång efter anslutningen varit fullt arbetsför i minst 30 
dagar i följd. Sjukkapital utbetalas om du drabbas av minst halv arbetsoförmåga före fyllda 62 
år. Sjukkapital 1 uppgår till 10 % av det aktuella försäkringsbeloppet. Om du har barn under 
17 år utbetalas ytterligare 10 % av försäkringsbeloppet, www.folksam.se/gruppforsakring. 
 
För att anses som fullt arbetsför ska man utan inskränkningar kunna fullgöra sitt vanliga 
arbete (hel- eller deltid) på arbetsplatsen eller i hemmet och inte fått lättare arbete eller kortare 
arbetstid p g a hälsoskäl.  
 
Sjukkapital 2 uppgår före fyllda 40 år till 100 % av det aktuella försäkringsbeloppet, om du är 
helt arbetsoförmögen. Efter fyllda 40 år blir ersättningen lägre med ökande ålder enligt sär-
skild tabellberäkning av sjukkapital 1 och 2 tas hänsyn till det aktuella försäkringsbeloppet 
som kan vara avtrappat p g a ålder.  
 
Trygghetsförsäkring Fritid, TFF 
Alla medlemmar under 65 år omfattas av trygghetsförsäkringen som innehåller medicinsk 
invaliditet (15 prisbasbelopp), akutersättning, merkostnader, tandskador, rehabilitering och 
dödsfall på grund av olycka (0,5 prisbasbelopp). 
 
Omställningsavtal/Trygghetsavtal 
Ekonomisk ersättning i form av avgångsersättning AGE. Även olika stöd,  även ekonomisk 
ersättning för kompetensutveckling, omskolning och starta eget m m. 
 

 46



Fackförbundet förhandlar fram de avtalsförsäkringar som gäller på din arbetsplats. Du kan få 
extra ersättning om skulle bli sjuk eller skadad på jobbet. 
 
LO arbetar också, genom juristerna på LO-TCO Rättsskydd, med att bistå medlemmar som 
måste gå till domstol för att försvara sina rättigheter.  
 
4.3.5 AFA ger stöd till rehabilitering 
Även AFA är kopplad till allmän svensk lag i övrigt och det innebär att om Försäkrings-
kassan, av någon anledning, har dragit in rätten till sjukpenning så kan den enskilde inte heller 
få ut någon ersättning från AFA trygghetsförsäkring, www.afa.forsakring.se. 
 
Det är inte alltid som en arbetsgivare har möjlighet att står för hela kostnaden vid en arbets-
livsinriktad rehabilitering. Möjlighet finns då att ansöka om ersättning från AFA. 
AFA är samlingsnamnet för de tre försäkringsbolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA 
Trygghetsförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag. AFAs huvudsakliga 
uppgift är att administrera avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överens-
kommelser mellan arbetsmarknadens parter. Det är försäkringar som ger stöd vid arbetsskada, 
sjukdom, arbetsbrist och dödsfall. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska kyrkans Församlingsförbund, KFS (kommunala 
företagens samorganisation) och de fackliga organisationerna står bakom satsningen på 
individuellt arbetslivsinriktad rehabilitering. AFA kan betala upp till 50 % av rehabiliterings-
kostnaderna för en anställd som omfattas av AGS-KL sjukförsäkringen. Resterande del av 
kostnaden förutsätts försäkringskassan eller arbetsgivaren stå för.  
 
Vad AFA ekonomiskt kan hjälpa till med beror på var och ens behov. Det kan röra sig om en 
kurs som ger ökad kunskap och insikt att förändra sitt beteende eller vägledning och 
arbetsprövning om personen behöver byta yrke. De är även med och bidrar ekonomiskt vid 
yrkesutbildningar.  
 
Ansökan om rehabiliteringsbidrag från AFA ska gå via Försäkringskassan som ska upprätta 
en rehabiliteringsutredning/plan. Det är också Försäkringskassan som skriver avtal eller 
kontrakt för köp av arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd.  
 
AFA Försäkring, projektledare Torbjörn Jansson, ingår t ex i projektet ”Hållbar Rehabilite-
ring”, tillsammans med Karolinska Institutet och Svenska ESF-Rådet. Projektet ska sprida och 
utveckla kunskaper för att skapa effektivare rehabiliteringsmetoder för långtidssjuka, förkorta 
handläggningstiderna och öka det lokala samarbetet. Dessa kunskaper ska spridas och komma 
till användning och tillämpas på arbetsplatser i hela landet. Totalt satsas 30 miljoner. 
 
Fyra kommuner – Botkyrka, Haninge, Oxelösund och Västerås – har valts ut för att ingå i 
pilotprojektet. Dessa kommuner har bildat var sitt rehabiliteringsteam. I teamen ingår 
företrädare för kommunerna, lokala representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmed-
lingen och företagshälsovården. Varje team ska arbeta med långtidssjukskrivna som är an-
ställda i respektive kommun. Teamen får stöd i processen av konsulter från företaget ApeL, 
ett center för forskning och utveckling i arbetsplatslärande samt handledning av fem personer 
som nu går en magisterutbildning i arbetslivsinriktad rehabilitering på Karolinska Institutet.  
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Karolinska Institutets sektion driver ett antal forskningsprojekt inom flera olika områden för 
att främja hälsa och att motverka ohälsa. De största är AHA, HAKul, HUR och Kvinnor och 
hjärtan . 
 
Karolinska Institutet har bl a ett rehabiliteringsprogram, ReKs, som går ut på att arbetsträna 
på annan enhet än den egna. För att bli antagen måste man vara långtidssjukskriven  på heltid 
och medicinskt färdigutredd. 
 
4.4 Vad händer när godtycke och rättsosäkerhet styr försörjning för sjuka  
Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation, HSO, i Västernorrland begärde från 
Försäkringskassan ut de avidentifierade handlingarna för de 115 första fall av avslag på 
sjukpenning sedan regelverket i sjukförsäkringssystemet skärptes 2003. Avslagen hade gjorts 
åren 2003-2004. HSO anlitade en samhällsmedicinsk forskare, med dr Berit Ydreborg, för 
granskning av handlingarna i de 115 fallen. En arbetsgrupp inom HSO, kallad 115-gruppen, 
har därefter sammanställt resultaten och jämfört uppgifterna med annat material.  
 
Handlingarna består av läkarintyg/medicinskt utlåtande från behandlande läkare, i 
förekommande fall utlåtande från försäkringsläkare samt utredning från försäkringskassans 
handläggare och beslut, www.hso.se/fileserver/2007-04-16_RAPPORT.pdf.  
 
Av de avslagna 115 fallen har 17 avgjorts utan utlåtande från försäkringsläkare (FL). 98 fall 
är alltså FL-bedömda. 15 olika FL har undertecknat bedömningarna. Av dem står en enda 
försäkringsläkare för 59 avslag, dvs. 60 % av samtliga.  
 
Personer med vissa diagnoser som t ex smärta och värk blir misstrodda oftare än andra. Det 
gäller de vars sjukdom inte kan visas med idag kliniska mätmetoder, oftast personer med 
smärta från rörelseapparaten. Försäkringsläkare motiverar ofta sina bedömningar av 
smärtpatienter med att symptomen är ”subjektiva”, att det inte finns några laboratorieprover 
eller röntgenundersökningar som visar att den försäkrade har värk. Detta trots att smärta till 
sin natur inte kan vara annat än subjektiv, inte finns som något annat än en känsla hos den 
drabbade. Vissa försäkringsläkare avfärdar dock de ”subjektiva” symptomen med omdömen 
som av granskaren uppfattades som raljerande och ibland nedsättande.  
 
Dr Berit Ydreborgs granskning av läkarintygen visar att de mycket dåligt motsvarar 
Försäkringskassans krav. FK vill ha en tydlig och konkret redogörelse för den försäkrades 
kvarstående arbetsförmåga i förhållande till vederbörandes yrke eller, för arbetslösa, till 
arbetsmarknaden i stort. Bland de 115 anslagna fallen finns 12 fall, 10 %, som ger en 
detaljerad redogörelse så som FK kräver.  
 
Förklaringen till bristerna i läkarintygen torde hänga samman med att läkarna är utbildade för 
att identifiera, lindra och bota sjukdom, inte för att bedöma arbetsförmåga. Bristerna i utbild-
ning till läkarna betalas alltså av tredje part, de sjuka.  
 
Även Försäkringskassans egen utredning ”Nej till sjukpenning.Vad hände sedan?” visar att 
andelen avslag varierar beroende på diagnos,  och att personer med smärta från rörelse-
apparaten är överrepresenterade.  
 
Försäkringskassans utredare konstaterar att en stor del av dem som fick rätt i länsrätten hade 
kommit in med nytt medicinskt underlag. Det stämmer väl med HSO-utredningens resultat att 
90 % av läkarintygen är bristfälliga.  
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I takt med att antalet avslag ökar, ökar också antalet omprövningar (en andra bedömning av 
en annan handläggare inom Försäkringskassan) och överklaganden, likaså ökar den andel som 
får rätt. Av dem som begärde omprövning 2006 fick 17 % rätt. Utöver det fick 40 % avslaget 
upphävt efter dom i länsrätten i Västernorrland. 
 
Utfallet i utredningar visar att verkligheten för tusentals svårt sjuka människor har kommit att 
bli helt annorlunda än enligt riksdagens intentioner och Försäkringskassans uppdrag. Detta 
drabbar inte bara redan svårt utsatta människor, utan minskar också allmänhetens respekt för 
systemet. Tydligt är också att målsättningen att halvera sjukskrivningarna enbart genom att 
friskskriva de sjuka var orealistisk. Det behövs bättre vård och medicinsk rehabilitering för att 
de sjuka först ska bli tillräckligt friska för att kunna arbeta. 
 
4.4.1 Vad gör regeringen för att avhjälpa problemen? 
Arbetsmiljöverket menar att regeringens mål för ökad hälsa i arbetslivet är att halvera sjuk-
skrivningarna fram till 2008. Strategin innehåller ett antal åtgärder som är fokuserade på tre 
områden: förebyggande arbetsmiljöarbete, åtgärder för snabb återgång till arbete vid ohälsa 
samt forskning. Trepartssamtalen mellan regeringen och arbetsmarknadens parter har syftat 
till att skapa samsyn och samordna insatserna i strategin för ökad hälsa i arbetslivet.  
 
Under 2008 införs en rehabiliteringsgaranti. Den sjukskrivne ska ha rätt till rehabilitering som 
har bevisad effekt för återgång i arbete. Regeringen avsätter 3,4 miljarder kronor under tre år, 
i den kommande höstbudgeten på att införa en rehabiliteringsgaranti och på att bygga upp 
företaghälsovården. Garantin är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2008 och ska rikta sig till 
långtidssjukskrivna som har problem med t ex axlar och rygg, eller lider av depressioner. 
Syftet är att få långtidssjukskrivna att snabbare ta sig tillbaka till arbetet.  
 
Regeringen kommer att föreslå att personer med sjukersättning ska få arbeta utifrån sina egna 
förutsättningar, utan att behöva känna oro för att rätten till ersättning ska gå förlorad. Personer 
med partiell sjukersättning ska kunna åta sig ideellt, politiskt eller annat arbete med bibehåll-
en rätt till sjukersättning från den första januari 2009. Arbetsmarknadsstyrelsen, Försäkrings-
kassan, Skolverket och Socialstyrelsen ska redovisa en strategi för hur fler personer med 
funktionsnedsättning ska kunna försörja sig genom eget arbete. Strategin kommer att ge 
underlag för ytterligare insatser. Införd vårdgaranti tillsammans med rehabiliteringsgarantin 
(3,4 miljarder under 2008-2010) som kommer att införas under 2008 förväntas lösa nuvarande 
problem inom rehabiliteringsområdet.  
 
FN har utarbetat en konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning. Konventionen ger alla personer med funktionshinder en individuell klagorätt till en 
övervakningskommission. Riksdagen ska ratificera konventionen under 2008. ”Det som är bra 
för människor som har funktionsnedsättning är bra för alla”, enligt äldre och folkhälsominister 
Maria Larsson och socialförsäkringsminister Christina Husmark/Persson enligt (Tidningen 
Ångermanland, 15 dec.2007). 
Just nu arbetas det i regeringskansliet på en ny diskrimineringslag. De olika diskriminerings-
lagarna samordnas till en gemensam lagstiftning. Och de olika ombudsmännen, som ska vaka 
över lika rättigheter, slås samman. Det innebär att Jämställdhetsombudsmannen, Handikapp-
ombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Ombudsmannen mot 
diskriminering på grund av sexuell läggning slås samman till en myndighet. Målet är att den 
nya lagen ska träda i kraft under 2008 och den nya ombudsmannamyndigheten inrättas då 
samtidigt.  
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5 Analys/Resultat  
I detta kapitel redovisas resultatet av enkätundersökning. Enkätsvaren (se bilaga 1) 
åskådliggörs med samma temaindelning som frågorna har, det vill säga:  
- Hur ska ett bra rehabiliteringsarbete organiseras utifrån gällande svensk lagstiftning? 
- Vem äger problemet och vem har ansvaret för rehabilitering? 
- Vilka kunskaper, inom området rehabilitering, finns hos politiker och ledningspersoner inom 
kommunal förvaltning? 
 
I kapitlet redovisas även den del inom verktyg som endast utifrån ett fåtal frågor ingår i 
enkäten. Den övriga informationen inom verktyg har jag forskat fram via Internet.  
- Vilka verktyg kan samhällets olika parter använda sig av inom området rehabilitering? 

 
Jag har valt att redovisa resultatet i löpande text. 
 
5.1 Hur ska ett bra rehabiliteringsarbete organiseras utifrån gällande 
svensk lagstiftning? 
I min studie kan man utläsa att olika myndigheter ansvarar för olika områden och för att 
organisera ett bra rehabiliteringsarbete krävs ett tätt samarbete, för att rätt insats ska kunna 
sättas in vid rätt tidpunkt av rätt instans. En förutsättning för att lyckas är att man under hela 
rehabiliteringsprocessen (se bilaga 3) utgår från den sjukskrivnes mänskliga rättigheter, 
behov, kompetens, arbetsförmåga och intresse. Sjukvården ansvarar för den medicinska 
behandlingen och rehabiliteringen. Arbetsgivaren eller arbetsförmedlingen har ansvaret för de 
arbetslivsinriktade åtgärderna och kommunen för de sociala åtgärderna. Försäkringskassan 
har ansvaret för rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsåtgärder. Av enkätsvaren (se bilaga 
1och 2) kan man utläsa följande:  
 
Positivt 
De flesta vet att arbetsträning inom det egna arbetet är den vanligaste rehabiliteringsinsatsen 
näst arbetsprövning inom ett annat arbetsområde. Ett stort antal känner till arbetslinjens 
betydelse och att rehabilitering planeras utifrån människans behov. De flesta känner till den 
sjukskrivnes rättigheter om samtycke, arbetsförmåga och bedömning. I stort sett vet alla att 
arbetsåtergång kan ske allt från 25 % till 100 % och att det är den sjukskrivnes behov som 
granskas. De flesta vet att stresshantering ingår i en rehabiliteringskurs.  Nästan alla vet att 
psykiskt påfrestande arbetsförhållanden räknas som arbetssjukdom. I stort sett alla känner till 
att teknisk utrustning, kompetensutveckling och flexibla arbetstider kan ingå i arbetsgivarens 
arbetsanpassning och att man kan få arbetshjälpmedel av Försäkringskassan. De flesta vet att 
oförändrade arbetsförhållanden och för bråttom tillbaka till arbetet kan utlösa ett återfall. 
Flertalet vet att åter i arbete är ett gott resultat.  
 
Negativt 
Kunskaperna inom Arbetsmiljölagen och Lagen om allmän försäkring behöver helt klart 
uppdateras eftersom de flesta bara känner till lite om dessa. Endast hälften känner till att 
arbetsträning, arbetsprövning och omskolning används för återgång i arbetet. Det råder 
osäkerhet om när den första insatsen för rehabilitering ska göras. Endast hälften vet att det är 
den sjukskrivne som avgör vem som ska vara med vid rehabiliteringsutredningen. Oklarheter 
råder om hur ofta uppföljning av rehabiliteringsplanen ska ske. Inte alla känner till att man 
ska göra rehabiliteringsplaner ända tills den sjukskrivne återgått i arbete. Endast ett fåtal vet 
att karriärrådgivning ingår i en rehabiliteringskurs. Endast ett fåtal vet att läkaren är med och 
beslutar om den sjukskrivne ska få förebyggande sjukpenning. Stora oklarheter råder om hur 
länge den sjukskrivne har rätt att ha en arbetslivsinriktad rehabilitering. 
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5.2 Vem äger problemet och vem har ansvaret för rehabilitering? 
Arbetsgivaren har ansvaret för rehabilitering och äger problemet med att anställda som är 
sjukskrivna har rätt att få rehabilitering utifrån behov, arbetsförmåga, kompetens och intresse, 
tills återgång i arbete skett.  Av enkätsvaren (se bilaga 1 och 2) kan man utläsa följande:  
 
Positivt 
Det är allmänt känt, både att sjukskrivna inte får någon rehabilitering men även att 
sjukskrivna får rehabilitering. Svaren visar också på att nästan alla vet att arbetsgivaren har 
ansvaret för anpassning och rehabilitering när det gäller arbetsplatsen och att man planerar 
rehabilitering utifrån människans behov. Flertalet vet att det åvilar en ansvarig chef att 
dokumentera och att vidta åtgärder samt att lämna upplysningar till Försäkringskassan. I stort 
sett alla vet att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och att tystnadsplikt gäller för alla. 
Flertalet känner till hantering av läkarintyg. Och de flesta känner till vart rehabiliterings-
utredningen ska skickas. Nästan alla vet att arbetsgivaren är med vid avstämningsmöten. Alla 
vet att samtliga tjänster ska inventeras vid omplacering. De flesta vet att det är arbetsgivaren 
som bekostar anpassning av arbetsplatsen. Alla vet att arbetsskadeförsäkringen gäller för 
anställda.  Flertalet känner till vad som kan ingå i arbetsgivarens arbetsanpassning och att man 
kan få hjälpmedel av Försäkringskassan. Alla är överens om att det är arbetsförmågan som 
avgör rätten till sjukpenning. De flesta känner till att den sjukskrivne inte måste ansöka om 
rehabilitering. Alla tycker att det är viktigt med rehabilitering av sjukskrivna.  
 
Negativt 
Läget är mycket oklart om att ansvaret för den medicinska rehabiliteringen vilar på den 
allmänna sjukvården. Det råder stor förvirring om vem som ska upprätta rehabiliteringsplan, 
vem som utreder behovet av rehabilitering, vem som beslutar om rehabiliteringsinsats och 
vem som samordnar rehabiliteringsåtgärder. Endast en vet att den sjukskrivne är med och 
beslutar. Lätt förvirring råder även om antal dagar för sjuklön och stor förvirring om hur stor 
procent av lönen man får i ersättning under sjukdom och rehabilitering. Stora oklarheter finns 
beträffande om vem som bestämmer vad som behöver göras och vem som kartlägger vad den 
sjukskrivne kan och inte kan. Endast hälften känner till att även förväntade lediga tjänster ska 
inventeras. Stor osäkerhet råder om vem som bestämmer åtgärd för rehabilitering, endast ett 
fåtal veta att läkaren och den sjukskrivne är med och bestämmer åtgärd för rehabilitering. 
Oklarheter råder om vad man få arbetsskadeersättning för. Endast två stycken vet att även 
läkaren tillsammans med Försäkringskassan är med och beslutar om att den sjukskrivne ska få 
förebyggande sjukpenning. Stora oklarheter råder om när den sjukskrivne har rätt att få en 
kontaktperson på försäkringskassan och även om hur länge en arbetslivsinriktad rehabilitering 
bör pågå. Flertalet tycker inte att rehabilitering är viktigt efter 65 års ålder.  
 
Försäkringskassan har ansvaret för sjukpenning och rehabiliteringsersättning och äger 
problemet med att sjukskrivna har rätt till sin sjukpenning och rehabiliteringsersättning, på 
grund av nedsatt arbetsförmåga samt äger även problemet med allas rätt till mänskliga 
rättigheter och rättigheten att kunna försörja sig själv.  
Den enskilde har ansvaret för att medverka i sin egen rehabilitering för att  komma tillbaka i 
arbete och äger problemet med sin sjukdom, sin arbetsförmåga, sin kompetens och sitt 
intresse.  
 
5.3 Vilka kunskaper, inom området för rehabilitering, finns hos politiker 
och ledningspersoner inom kommunal förvaltning? 
Av enkätsvaren (se bilaga 1 och 2)kan man utläsa att det finns ungefär lika mycket kunskaper 
som okunskaper hos politiker och ledningspersoner, inom rehabiliteringsområdet, inom 
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kommunal förvaltning i Sollefteå kommun. Kunskapen om vilken part som gör vad, när, hur, 
var och varför saknas i alltför stor omfattning och leder till stora problem för den enskilde.  
 
5.4 Vilka verktyg kan samhällets olika parter använda sig av inom området 
för rehabilitering? 
Regeringen har ställt ett antal verktyg till kommunernas förfogande och studien visar att  
arbetsgivaren, i detta fallet, Sollefteå kommun använder sig av följande verktyg:  
- Samordningsförbund som består av Sollefteå kommun, Landstinget Västernorrland,    
Länsarbetsnämnden i Västernorrlands län samt Försäkringskassan.  
- SUS, ett system för resultatuppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. 
- Hälsobokslut 
- Avtal om samverkan – FAS-05 
- Företagshälsovård 
 
Regeringen har fastställt lagar, förordningar och riktlinjer som står till Försäkringskassans 
förfogande och studien visar att Försäkringskassan använder sig av följande verktyg: 
- Försäkringskassans policy för de mänskliga rättigheterna inom socialförsäkringen 
- Lagen om allmän försäkring 
- Lag om förbud mot diskriminering 
- FN-konventionen om barnets rättigheter samt den nationella handlingsplanen för de   
   mänskliga rättigheterna 
- Mål för Försäkringskassans verksamhet 
- Försäkringshandläggare 
- Försäkringsläkare 
 
Regeringen har fastställt rättigheter och möjligheter som står till den enskildes förfogande och 
studien visar att den enskilde kan använda sig av följande verktyg.: 
- Patienträttigheter med vårdgaranti  (enligt Landstinget) 
- Behandlande läkare (läkarintyg) 
- Arbetsterapi och sjukgymnastik 
- Medlemskap i ett fackförbund (medlemsförsäkringar och LO-TCO Rättskydd) 
- AFA- Sjukförsäkringsaktiebolag, Trygghetsförsäkringsaktiebolag, Livförsäkringsaktiebolag. 
 
Av enkätsvaren (se bilaga 1 och 2) kan man utläsa följande: Flertalet vet vad Finansiell 
samordning innebär och även att varje företag måste ha en rehabiliteringspolicy. Däremot vet 
bara lite mer än hälften att en rehabiliteringsgaranti ska införas under 2008. De flesta vet dock 
att man ansöker om sjuklönegaranti hos Försäkringskassan.  
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6 Slutsats 
Det behövs ett brett perspektiv för att kunna förstå och förklara rehabilitering. Jag har 
synliggjort olika kunskapsområden och kartlagt tydliga samband mellan kunskap, brister och 
handlingskraft. Min studie har gjorts utifrån tre perspektiv, arbetsgivarens, Försäkrings-
kassans och den enskildes och min slutsats är följande: 
 
Sollefteå kommuns årsredovisning 2006 visar att man satsat på kompetensutveckling inom 
området för rehabilitering, både inom friskvård, arbetsmiljö, arbetsanpassning. Samverkans-
avtal har inletts med Fackförbunden. Även samverkan med parter inom Finansiell samord-
ning har ingåtts. Kommunstyrelsen, chefer och olika personalkategorier har deltagit i utbild-
ning och föreläsningar inom arbetsrätt, rehabilitering, arbetsmiljö och hälsa. Sollefteå 
Kommun använder sig av företagshälsovården, som expertresurs. I dagsläget saknas en 
rehabiliteringspolicy men är under utarbetning. Denna undersökning visar på, trots kompe-
tensutveckling och trots samverkan med olika parter, att ytterligare åtgärder och utbildning 
behövs samt en ständigt återkommande kompetensutveckling inom området för rehabilitering.  
 
Försäkringskassan befinner sig sannolikt i en förtroendekris efter att Handikappföreningarnas 
Samarbetsorganisation, HSO, i Västernorrland, anlitade en samhällsmedicinsk forskare, med 
dr Berit Ydreborg, för granskning av 115 fall som avslagits av försäkringsläkare. Formellt är 
försäkringsläkaren bara medicinsk rådgivare och saknar därför helt beslutsrätt över ärendena. 
Men i verkligheten är försäkringsläkarens makt och inflytande stort och helt avgörande i 
beslutsprocessen. Ytterst sällan går handläggare eller socialförsäkringsnämnd emot en 
försäkringsläkares yttrande, även när andra läkare, som verkligen känner patienten, har en 
motsatt uppfattning än försäkringsläkaren. Konsekvenserna för den enskilde har i de 115 
granskade fallen blivit katastrofala.  
 
Den enskilde har i många fall inte förstått informationen om sina rättigheter. Enligt HSO:s 
utredning har alla personer som överklagat låg utbildning, låg lön och kroppsarbete. Läns-
rätten är som förvaltningsdomstol skyldig att utreda sakfrågan och tillvarata den enskildes 
intressen visavi myndigheter. Men detta har inte skett i de fall som undersökts. Man skaffar 
sig inte något eget beslutsunderlag utan man skriver bara av Försäkringskassans utredning. I 
praktiken råder inte likhet inför lagen. Kassorna struntar ofta i lagar och förordningar och de 
anvisningar som RFV utfärdar. Utan att ha stöd i lagen ändras redan fattade beslut till de 
sjukas nackdel – rättsäkerheten åsidosätts.  
 
Av enkätsvaren i min studie (se bilaga 1 och 2) kan man dra slutsatsen av att det inte finns 
tillräckligt med kunskaper inom rehabiliteringsområdet, inom kommunal förvaltning, i 
Sollefteå kommun. Kunskapen om vilken part som gör vad, när, hur och varför saknas i alltför 
stor omfattning och behöver förbättras.  
 
6.1 Kritisk granskning/Diskussion 
Här redovisas mina egna tankar om rehabilitering och hur det kan förbättras. Problemet inom 
rehabilitering är i dagsläget inte att staten betalar ut för mycket pengar till de som är sjuk-
skrivna och arbetslösa. Problemet är att dessa människor inte har ett arbete som är anpassat 
utifrån mänskliga rättigheter, behov, arbetsförmåga, kompetens och intresse. Denna 
utveckling, med sjuka människor, hade man kunnat förutse redan i början av 1990-talet, när 
neddragningar inom arbetsområden började ske. Förändringarna innebar att färre skulle utföra 
samma mängd arbete. Konsekvenserna kan man i dagsläget tydligt se med utbrända, 
utmattade, deprimerade och sjuka människor som följd. 
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Det största, ständigt återkommande, problemet i samhället är att den enskilde, sjukskrivne 
åsidosätts på ett nonchalant och likgiltigt sätt. Helt utan respekt och förståelse för den 
besvärliga situation som den drabbade ofrivilligt hamnat i. Utifrån ett normalt och logiskt 
tankesätt måste dock alla, oavsett samhällsklass, inse det orimliga i att alla kommer att vara 
friska. Vare sig myndigheter eller gemene man vill eller inte så kommer alltid sjukdomar att 
finnas och leda till nedsatt arbetsförmåga hos människor och det gäller för ansvariga att ge rätt 
stöd vid rätt tidpunkt. Ett sjukt samhälle ger inget gott rykte till omvärlden.  
 
Den turbulens, utifrån lagar och regler, som pågår i dagens samhälle när det gäller rehabiliter-
ing beror, enligt studien, på otydligt ledarskap och dålig kommunikation mellan samhällets 
parter. Svag motivation och stort motstånd hos arbetsgivare är bland de viktigaste områdena 
som måste granskas, följas upp, mätas och förbättras för att en rehabilitering ska lyckas. 
 
Resultatet av undersökningen (se bilaga 1 och 2) visar att svensk lagstiftning innehåller allt 
som behövs för att genomföra rehabilitering av sjukskrivna, både för de som har en 
anställning och för de som är arbetslösa. Arbetsmiljöverkets information och rekommenderad 
litteratur inom rehabiliteringsområdet ger ett empatiskt och förtroendefullt intryck av hur 
människor, som är i behov av rehabilitering, ska behandlas. Problemet är att samhällets 
aktörer inte följer lagstiftning, regler och normer som ställts till förfogande. Det måste till en 
uppstramning hos respektive parter i samhället för att nå ett gemensamt mål dvs. att få 
människor tillbaka till ett arbete som är anpassat utifrån deras mänskliga rättigheter, behov, 
arbetsförmåga, kompetens och intresse. 
 
Många aktörer är inblandade när någon långtidssjukskrivs dvs. allmänna sjukvården, arbets-
givaren, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, försäkringsbolag, företagshälsovård samt 
fackliga organisationer. Om rehabiliteringsområdets parter skulle följa gällande lagstiftning 
och Arbetsmiljöverkets rekommenderade hantering, planering och genomförande av rehabili-
tering vore det osannolikt att någon människa skulle falla mellan stolarna.  
 
Regeringen har ställt ett antal verktyg (se kap 4) till förfogande, för aktörerna, för att 
underlätta hanteringen inom rehabiliteringsområdet. Regeringen är helt överens om att det är 
samhällsekonomiskt lönsamt med effektiv rehabilitering. Undersökningen visar att det brister 
i samverkan mellan samhällets olika parter. Bristerna beror framför allt på okunskap och 
ointresse. Kvaliteten och resultaten varierar hos parterna när det gäller deras arbete med 
medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsgivarens-, 
Försäkringskassans-, Fackförbundens och Arbetsförmedlingens representanter följer inte 
gällande lagstiftning fullt ut. Bedömningarna verkar i alltför många fall vara godtyckliga, 
enligt HSO:s granskning.  
 
Riksförsäkringsverket (RFV) som är tillsynsmyndighet över kassorna, har framhållit att det 
behövs tydligare regler och styrning. Även en översyn av ansvarsfördelningen behövs.  
Grupplivförsäkringarnas trovärdighet har försämrats. Kriterierna som behövs för att uppfylla 
kraven, för att ersättning ska betalas ut, framstår som ouppnåeliga och obegripliga för den 
enskilde, om man läser häftet ”Kommunals Gruppförsäkringar 2008, Folksam”. Förmodligen 
är det en liten procent av de sjukskrivna och arbetsskadade som i verkligheten får ut någon 
ersättning, eftersom Försäkringskassans beslut är styrande. Om Försäkringskassan dragit in 
sjukpenningen på grund av undermåliga läkarintyg, så faller alla andra trygghetsförsäkringar 
också. Man kan jämföra det med ett dominospel. Tryggheten är idag minimal för den 
sjukskrivne och de arbetsskadade. Eftersom LO-kollektivet har ett nästan obefintligt rätts-
skydd så finns det i princip ingen möjlighet för medlemmarna att anlita rättshjälp om det 
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skulle behövas vid tvister om arbetsrätt, allmän försäkring, indragen sjukpenning och 
uppsägning. Man kan helt enkelt säga att LO-kollektivet lever farligt. 
 
Rehabiliteringspengar fryser inne (200 miljoner förra året) samtidigt som sjukskrivningarna 
galopperar. Både sjukskrivna och arbetslösa har fallit mellan stolarna och fått vänta länge på 
insatser som kan få dem tillbaka till arbetslivet. Behandlande läkares intyg är i alltför många 
fall mycket undermåliga vilket leder till att bedömningen av försäkringsläkarna blir orättvis, 
vilket drabbar den sjuke. Försäkringsläkaren framstår som det svarta ansvarslösa fåret, som 
trots allt bara har en rådgivande roll. Rehabiliteringen kommer ofta igång sent i sjukskriv-
ningen, om den alls kommer igång. Författarna, Britt-Marie Karlsson (2005) och Kjellman/ 
Hammarbäck (2002), är överens om att det är svårare att komma tillbaka till arbetet ju längre 
man är borta och risken för depression ökar bland de drabbade. Långtidssjukskrivning har 
blivit en väg ut ur arbetslivet – snarare än en väg tillbaka. Arbetsgivarna struntar ofta i att 
göra en fullständig rehabiliteringsutredning eller så görs helt undermåliga rehabiliterings-
planer av Försäkringskassan, enligt HSO:s utredning. En vanlig åtgärd är arbetsträning på det 
arbete som ledde till sjukskrivning. Därefter händer ofta inte så mycket mer på arbetsfronten. 
Det som händer är att Försäkringskassan, helt godtyckligt, drar in sjukpenningen.  
 
En kritisk granskning av min metod   
Om jag skulle göra denna studie en gång till så skulle jag skicka enkäten till ett större antal 
politiker och ledningspersoner och även intervjua handläggare hos Försäkringskassan, 
behandlande läkare, fackliga ombud, ombud för försäkringsbolag samt ett antal sjukskrivna, 
för att få ett bredare fält av information.  
 
Reflektion över mitt eget arbete 
När jag ser tillbaka på mitt arbete så tycker jag att det varit mycket intressant och givande. Jag 
har fått god insikt i välstrukturerade lagar, regler och normer inom rehabiliteringsområdet. Jag 
har lärt mig hur viktigt det är att ha en identifierad ansvarstagare, att ha en styrgrupp med tyd-
liga roller och tydlig ansvarsfördelning samt att hjälpen för den enskilde sätts in tidigt. A och 
O är att ansvariga har planeringsredskap, arbetsrutiner och checklistor för att kunna ha god 
kontroll på sitt uppdrag. Det är av stor betydelse att ansvariga kan uppmuntra till att en 
kontinuerlig kommunikation hålls vid liv, där konflikthantering och feedback är viktiga bitar.  
 
6.2 Förslag till fortsatta studier och arbetets bidrag 
Det övergripande syftet med denna studie har varit att ta fram fakta om rehabiliterings-
processen. Idén uppkom på grund av min egen nyfikenhet över att ta reda på varför många 
sjukskrivna, anställda och arbetslösa inte får rehabilitering utan istället hamnar i utanförskap 
på olika sätt.  
 
Efter att ha tagit del av studien har jag kommit fram till att det i mångt och mycket beror på de 
olika parternas okunskap om sitt ansvar om vad, när, var, hur och varför de måste samverka. 
Parternas bristande kunskap om samarbete, med stora luckor i rehabiliteringsprocessen som 
följd, blir i längden dyrbart både för den enskilde och för samhället, både fysisk, psykiskt, 
ekonomiskt och socialt.  
 
Ett nytt utskick av samma enkät, vart annat år, till politiker och ledningspersonal samt intervju 
av handläggare hos Försäkringskassan, behandlande läkare, fackliga ombud, ombud för för-
säkringsbolag samt ett antal sjukskrivna,  skulle ge ytterligare insikt om huruvida kunskaperna 
förbättras eller försämras inom rehabiliteringsområdet.  
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Vid samma intervall kan en ny granskning ske, via TV, tidningar och Internet, huruvida 
sjukskrivna får hjälp med att rehabiliteras samt en ny granskning av antalet sjukskrivna som 
får sin sjukpenning indragen.  
 
Samtidigt är det viktigt att granska om nya lagar, riktlinjer och regler tillkommit för att 
komma tillrätta med sjukskrivnas situation. 
 
Studiens bidrag 
Det viktigaste med undersökningen har varit att belysa att kunskaperna hos politiker och 
tjänstemän inom kommunal förvaltning, är otillräckliga inom området för rehabilitering men 
även att Försäkringskassan inte arbetar utifrån sin fastställda policy om mänskliga rättigheter 
och sin övergripande målsättning. Ett tätt och utökat samarbete mellan arbetsgivare, 
Försäkringskassa, Landsting, fackförbund, företagshälsovård och arbetsförmedling skulle ge 
stor effekt för en framtida lyckad rehabiliteringsprocess med fokus på den enskildes behov, 
arbetsförmåga, kompetens och intresse.   
 
Jag har även beskrivit vilka verktyg som samhället ställt till förfogande i rehabiliterings-
processen.  
 
Jag vill att betraktaren, ansvariga inom olika områden, ska lägga uppmärksamheten på de 
delar inom rehabilitering som i dagsläget inte fungerar, för att förbättringar ska kunna ske.  
 
Undersökningen är tänkt att kunna användas som handlingsplan för hur ett bra 
rehabiliteringsarbete ska läggas upp.  
 
Den enskilde får upplysning om vilken hjälp och vilka mänskliga rättigheter som sjukskrivna 
och arbetslösa, har rätt till, i rehabiliteringsprocessen.   
 
För att lyckas inom rehabiliteringsområdet och för att komma till rätta med problemen inom 
sjukskrivnas situation krävs att alla parter tar sitt ansvar på största allvar i ett kontinuerligt 
samarbete tills en lösning av problemet uppnåtts. 
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Bilaga 1 - Enkätundersökning frågor och svar 
Jag, AnnMarie Bystedt, undersöker i samarbete med Gävle Högskola, Maria Fregidou-
Malama, hur stor kunskaperna är, hos kommunala tjänstemän och kommunens politiker, inom 
området för rehabilitering. Enkäten är anonym. Jag är mycket tacksam om Du besvarar den 
omgående och skickar den i svarsbrevet senast 10 dec. 2007.  Sätt kryss för det alternativ som 
Du tror är rätt. OBS! Ibland gäller flera alternativ. Resultatet av enkäten redovisas på 
kommunhusets anslagstavla.  
1.Är du man eller kvinna?  Man   Kvinna 

…8….  …9… 
2. Är du tjänsteman eller politiker? 
   Tjänsteman  Politiker 
   …5….  …12…. 
3. Vilken ålder? 
 20-30          30-40  40-50 50-60             60-70 
 …0….. …1…. …8…. …4….             …4…. 
4. Känner du till någon i din kommun som förlorat sin sjukpenning trots nedsatt 
arbetsförmåga? 
  Ja Nej 
                    ..11.. …6.. 
5. Känner du till någon i din kommun som varit sjukskriven länge utan rehabilitering? 
  Ja Nej 
                     ..12.. …5.. 
6. Känner du till någon i din kommun som är sjukskriven och som får rehabilitering? 
  Ja Nej 
  .15.. …2.. 
7. Känner du till vad Finansiell samordning innebär? 
  Ja Nej Delvis  
  .10.. …4.. …3… 
8. Vilken rehabiliteringsinsats är vanligast? 
 Arbetsträning Arbetsprövning Utbildning 
 …12….  …6…..  …2…. 
9. Vem har ansvaret för anpassning och rehabilitering när det gäller arbetsplatsen? 
 Arbetsgivaren Försäkringskassan Företagshälsovården 
 …16….  …2….  …0…. 
10. Vem har ansvaret för den medicinska rehabiliteringen? 
 Företagshälsovården Försäkringskassan Allmänna sjukvården 
 …2….  …8….  …6…. 
11. Känner du till vad arbetsmiljölagen tar upp om rehabilitering? 
 Helt Delvis Lite Inte alls 
 …2… …11… …4… …0… 
12. Känner du till vad Lagen om allmän försäkring tar upp om rehabilitering? 
 Helt Delvis Lite Inte alls 
 …1.. …7… …7… …2…. 
13. Vad innebär arbetslinjen? 
 Allas rätt till arbete Egen försörjning Omskolning 
 …6…  …10…  …0… 
14. Utifrån vilken grund planeras en rehabilitering?  
 Människans behov Företagets resurser Försäkr.kass. resurser 
 …16….  …3…  …1…. 
15. Vad åvilar en ansvarig chef för rehabilitering? 
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 Dokumentation Vidta åtgärder Anlita konsult 
 …13….  …15…  …0… 
16.Vem lämnar upplysningar till Försäkringskassan? 
 Den sjukskrivne Arbetsgivaren Facklig organisation 
 …14…  …11…  …0… 
17. Vem upprättar en rehabiliteringsplan? 
 Arbetsgivaren Försäkringskassan Den sjukskrivne 
 …11….  …8…  …3… 
18. Vem utreder behovet av rehabilitering? 
 Den sjukskrivne Försäkringskassan Arbetsgivaren 
 …1….  …13…..  …6….. 
19. Vem beslutar om rehabiliteringsinsats? 
 Arbetsgivaren Försäkringskassan  Den sjukskrivne 
 …7…  …11…  …1… 
20. Vem samordnar olika rehabiliteringsåtgärder? 
 Företagshälsovården Arbetsgivaren Försäkringskassan 
 …4….  …5….  …10… 
21. Hur många dagar ansvarar arbetsgivaren för sjuklönen? 
 7 dagar  10 dagar  14 dagar 
 …0….  …3…  …13… 
22. Hur många procent av lönen får man i sjukpenning? 
 75%  80%  85% 
 …6…  …11…  …0.. 
23. Hur många procent av lönen får man i rehabiliteringsersättning? 
 75%  80%  85% 
 …8…  …8..  …0.. 
24. Vem ansvarar för företagets arbetsmiljö? 
 Företagshälsovården Skyddsombudet Arbetsgivaren 
 …1…  …2…  …15…. 
25. Vem har tystnadsplikt vid rehabilitering? 
 Arbetsgivaren Skyddsombudet Försäkringskassan 
 …14….  …11….  …12…. 
26. Vilken dag ska den sjukskrivne lämna ett läkarintyg? 
 7:e dagen  10:e dagen  14:e dagen 
 .15......  ...1.....  ...0.... 
27. Till vem lämnas intyget? 
 Arbetsgivaren Försäkringskassan Facklig organisation 
 …14….  …4….  …0…. 
28. Vilken åtgärd används för återgång i arbete? 
 Arbetsträning Arbetsprövning Omskolning 
 …13…  …9….  …7…. 
29.När görs den första insatsen för rehabilitering? 
 efter 4 veckor efter 8 veckor efter 12 veckor 
 …12…  …4….  …3… 
30. Vem bestämmer vad som behöver göras? 
 Försäkringskassan Arbetsgivaren Den sjukskrivne
 …9…..  …10…..  …2….. 
31. Vart skickas blankett om rehabiliteringsutredning? 
 Företagshälsovården Facklig organisation Försäkringskassan 
 2…..  …6..  …14. 
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32. Vem kartlägger vad den sjukskrivne kan och inte kan? 
 Företagshälsovården Försäkringskassan Arbetsgivaren 
 …7….  …11…  …9…. 
33. Vilka medverkar vid ett avstämningsmöte? 
 Läkare  Den sjukskrivne Arbetsgivaren 
 …10…  …15…  …16…. 
34. Vad inventeras vid omplacering? 
 Samtliga lediga tjänster Förväntade lediga tjänster Avgångsvederlag 
 …17…  …7…  …1.. 
35. Behövs den sjukskrivnes samtycke om privata förhållanden? 
 Ja Nej Ibland 
 …10.. …2.. …3… 
36. Vem avgör vem som ska vara med vid rehabiliteringsutredningen? 
 Den sjukskrivne Arbetsgivaren Försäkringskassan 
 …8….  …6….  …10…. 
37. Vad beskrivs i rehabiliteringsutredningen? 
 Arbetsförmåga Åtgärder  Behov av uppsägning 
 …14….  …14…  …0…. 
38. Vad ingår i en rehabiliteringsplan? 
Den sjukskrivnes bedömning Läkarens bedömning Skyddsombudets bedömn. 
…13…..   …16…..  …4…. 
39. När sker uppföljning av rehabiliteringsplanen? 
 Varje månad  Varje kvartal  Varje år 
 …8….  …9…..  …1…. 
40. Hur många rehabiliteringsplaner kan man göra? 
 En Två Tills den sjukskrivne återgått i arbete 
 …3… …1… …12…. 
41. Vem bekostar anpassning av arbetsplatsen? 
 Företagshälsovården Försäkringskassan Arbetsgivaren 
 …1….  …5….  …13… 
42. I vilken grad kan arbetsåtergång ske? 
 ¼ dels halvtid ¾ dels heltid 
 …16.. …16.. …14.. …12.. 
43. Vad granskas vid arbetsprövning? 
 Arbetsgivarens behov Den sjukskrivnes behov Försäkringskassans behov 
 …1…..  …17….  …0…. 
44. Vilken åtgärd är lämplig vid arbetsprövning? 
 Tekniska hjälpmedel Omskolning  Omplacering 
 …15….  …5…  …8… 
45. Vem bestämmer åtgärd för rehabilitering? 
Läkaren Försäkringskassan Arbetsgivaren Den sjukskrivne…. 
…2…. …11….  …6….  …4…. 
46. Måste varje företag ha en rehabiliteringspolicy? 
 Ja Nej Helst 
 11… …1… …4… 
47. Vad ingår i en rehabiliteringskurs? 
 Stresshantering Karriärrådgivning Varma bad 
 …15….  …3….  …4… 
48. Vad räknas som arbetssjukdom? 
Psyk.påfrest. arb.förhåll.  Vantrivsel m.arb.uppgift Buller  
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…13…   …3…  …12…. 
49. För vem gäller arbetsskadeförsäkringen? 
 Anställda Uppdragstagare Egen företagare 
 …17…. …3….  …2… 
50. För vad kan man få arbetsskadeersättning? 
 Tandvård Inkomstförlust Hårvård 
 …10…. …14…  …1… 
51. Vad kan ingå i arbetsgivarens arbetsanpassning? 
Teknisk utrustning Kompetensutveckling Flexibla arbetstider 
…17….  …15….  …16…. 
52. Av vem kan arb.givare få bidrag till arbetshjälpmedel? 
Företagshälsovård Försäkringskassa Facklig organisation 
…3…  …15…  …0… 
53. Vem beslutar om den sjukskrivne ska få förebyggande sjukpenning? 
Läkaren  Försäkringskassan Företagshälsovården 
…2….  …15….  …0…. 
54. Vad är det som avgör rätten till sjukpenning? 
Arbetsförmågan Antalet sjukdomar Intresset för arbetet 
…17…  …0…  …0…. 
55. När har den sjukskrivne rätt att få en kontaktperson på försäkringskassan? 
Efter 30 dagar Efter 60 dagar Efter 90 dagar 
…9…  …5….  …1…. 
56. Hur länge bör en arbetslivsinriktad rehabilitering pågå? 
3 mån  6 mån  1 år 
…5…  …7…  …7… 
57. Måste den sjukskrivne ansöka om rehabilitering? 
Ja  Nej  Ibland 
…1..  …14…  …2.. 
58. Vad kan utlösa ett återfall i sjukdom? 
Oförändr. arb.förhåll Nya arb.kamrater För bråttom tillbaka 
…15….  …5….  …16…. 
59. Vad är ett gott resultat av rehabilitering? 
Åter i arbete  Halvtid  Heltid 
…16…  …4…  …1… 
60. När införs rehabiliteringsgaranti? 
2008  2009  2010 
…9…  …1…  …0… 
61. Tycker du att det är viktigt att sjukskrivna får rehabilitering? 
Ja  Nej  Ibland 
…15…  …0…  …1… 
62. Vid vilken ålder tycker du att sjukskrivna inte längre behöver rehabiliteras? 
45  50 60 65 70 
…0…. …0… …3… …12… …4…. 
63. Hos vem ansöker man om sjuklönegaranti? 
Arbetsgivaren Försäkringskassan Försäkringsbolag 
…0..  …14…  …1…  
 
Tack för Ditt intresse och Din medverkan! 
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Bilaga 2 – kommentarer till svaren  
Enkäten skickades ut till 30 kommunala politiker och 10 kommunala tjänstemän för att 
undersöka kunskaperna inom området för rehabilitering. Enkäten skickades ut under 
december månad, mitt i julbrådskan, och skulle besvaras inom 2 veckor. Med hänsyn till 
omständigheterna så är deltagandet av politiker 42,5 % och av tjänstemän 50 %, mer än 
förväntat. Ibland har deltagarna kryssat för flera alternativ på samma fråga. Ibland har man 
inte alls svarat på frågan. Jag har valt att tydliggöra redovisningen med att markera rätt svar, 
enligt studiens källor, och kommentarer till frågorna med fet stil.  
 
1-2. Av dessa svarade 12 politiker och 5 tjänstemän som bestod av 8 män och 9 kvinnor.  
 
3. Åldersmässigt var 1 deltagare mellan 30-40, 8 deltagare mellan 40-50, 4 deltagare mellan 
50-60 och 4 deltagare mellan 60-70.  
 
4.11 st känner till någon som förlorat sin sjukpenning trots nedsatt arbetsförmåga och 6 st 
känner inte till någon som förlorat sin sjukpenning.  
 
5. 12 st känner till någon som varit sjukskriven länge utan rehabilitering och 5 st känner inte 
till någon som varit sjukskriven länge utan rehabilitering.  
 
6. 15 st känner till någon som är sjukskriven och som får rehabilitering och 2 st känner inte till 
någon som är sjukskriven och som får rehabilitering.  
 
-   Det visar att det är allmänt känt att människor fråntas sjukpenning trots nedsatt 
arbetsförmåga och därmed att rehabilitering används slumpmässigt och godtyckligt. 
 
7. 10 st vet vad Finansiell samordning innebär, 4 st vet inte vad det innebär och 3 st känner 
delvis till vad det innebär. 
 
-   Flertalet, 13 st, känner till vad Finansiell samordning innebär. 
 
8. 12 st svarar att arbetsträning är vanligast som rehabiliteringsinsats, 6 st svarar att det är 
arbetsprövning och 2 st svarar att det är utbildning.  
 
-  De flesta vet att arbetsträning inom det egna arbetet är den vanligaste rehabiliterings-
insatsen.  
 
9. 16 st vet att Arbetsgivaren har ansvaret för anpassning och rehabilitering när det gäller 
arbetsplatsen, 2 st tror att Försäkringskassan har ansvaret, 0 st tror att Företagshälsovården har 
ansvaret.  
 
-  I stort sett alla är insatta i att arbetsgivaren har ansvaret för anpassning och rehabi-
litering när det gäller arbetsplatsen. 
 
10. 2 st tror att Företagshälsovården har ansvaret för den medicinska rehabiliteringen, 8 st tror 
att Försäkringskassan har ansvaret, 6 st vet att Allmänna sjukvården har ansvaret för den 
medicinska rehabiliteringen.  
 
-   Läget är förvirrat om vem som har ansvaret för den medicinska rehabiliteringen.  
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11. 2 st känner helt till vad Arbetsmiljölagen tar upp om rehabilitering, 11 st känner delvis till 
det, 4 st känner lite det.  
 
12. 1 st känner helt till vad Lagen om allmän försäkring tar upp om rehabilitering, 7 st känner 
delvis till det, 7 st känner lite till det, 2 st känner inte alls till det. 
 
-  Kunskaperna inom Arbetsmiljölagen och Lagen om allmän försäkring behöver helt 
klart uppdateras. 
 
13. 6 st vet att arbetslinjen innebär allas rätt till arbete, 10 st vet att arbetslinjen innebär egen 
försörjning, 0 st tror att det innebär omskolning.  
 
14. 16 st vet att en rehabilitering planeras utifrån människans behov, 3 st tror att det är 
utifrån företagets resurser och 1 st tror att det är utifrån Försäkringskassans resurser.  
 
-  De flesta känner till arbetslinjens betydelse och att rehabilitering planeras utifrån 
människans behov. 
 
15. 13 st vet att dokumentation åvilar en ansvarig chef för rehabilitering, 15 st vet att det 
åvilar en ansvarig chef att vidta åtgärder, 0 st tror att det åvilar en chef att anlita konsult. 
 
- Flertalet vet att det åvilar en ansvarig chef att dokumentera och att vidta åtgärder. 
 
16. 14 st vet att den sjukskrivne måste lämna upplysningar till Försäkringskassan, 11 st vet 
att arbetsgivaren måste lämna upplysningar till Försäkringskassan, 0 st tror att facket måste 
lämna upplysningar till Försäkringskassan. 
 
- Flertalet vet att både den sjukskrivne och arbetsgivaren måste lämna upplysningar till 
Försäkringskassan. 
 
17. 11 st tror att arbetsgivaren ska upprätta en rehabiliteringsplan, 8 st vet att det är 
Försäkringskassan, 3 st tror att det är den sjukskrivne.  
 
18. 1 st tror att den sjukskrivne utreder behovet av rehabilitering, 13 st tror att det är 
Försäkringskassan, 6 st vet att det är arbetsgivaren som utreder behovet av rehabilitering. 
 
19. 7 st vet att det är arbetsgivaren som beslutar om rehabiliteringsinsats, 11 st vet att det är 
Försäkringskassan, 1 st vet att det är den sjukskrivne som beslutar om rehabiliteringsinsats. 
 
20. 4 st tror att företagshälsovården samordnar olika rehabiliteringsåtgärder, 5 st tror att det är 
Arbetsgivaren som samordnar, 10 st vet att det är Försäkringskassan som samordnar. 
 
-   Det är mycket förvirrat om vem som ska upprätta rehabiliteringsplan, vem som 
utreder behovet av rehabilitering, vem som beslutar om rehabiliteringsinsats och vem 
som samordnar rehabiliteringsåtgärder. Endast en vet att den sjukskrivne är med och 
beslutar. Här behövs bättre information.  
 
21. 0 st tror att arbetsgivaren ansvarar för sjuklönen under 7 dagar, 3 st tror att det är under10 
dagar, 13 st vet att arbetsgivaren ansvarar för sjuklönen under 14 dagar. 
 

 64



22. 6 st tror att man får 75 % av lönen i sjukpenning, 11 st vet att man får 80 % av lönen i 
sjukpenning, 0 st tror att man får 85 % av lönen i sjukpenning. 
 
23. 8 st tror att man får 75 % av lönen i rehabiliteringsersättning, 8 st vet att man får 80 % av 
lönen, 0 st tror att man får 85 % av lönen.  
 
-    Lätt förvirring råder om antal dagar för sjuklön och stor förvirring om hur stor 
procent man får i ersättning. 
 
24. 1 st tror att företagshälsovården ansvarar för företagets arbetsmiljö, 2 st tror att skydds-
ombudet ansvarar, 15 st vet att det är arbetsgivaren som ansvarar för företagets arbetsmiljö. 
 
25. 14 st vet att arbetsgivaren har tystnadsplikt vid rehabilitering, 11 st vet att skydds-
ombudet har tystnadsplikt, 12 st vet att Försäkringskassan har tystnadsplikt. 
 
-   I stort sett alla vet att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och att tystnadsplikt 
råder för alla. 
 
26. 15 st vet att den sjukskrivne ska lämna ett läkarintyg den 7:e dagen, 1 st tror att man ska 
lämna den 10:e dagen. 
 
27. 14 st vet att intyget lämnas till arbetsgivaren, 4 st tror att det lämnas till Försäkrings-
kassan, 0 st tror att det lämnas till Facket. 
 
-  Nästan alla känner till hantering av läkarintyg. 
 
28 13 st vet att arbetsträning används för återgång i arbete, 9 st vet att arbetsprövning 
används för återgång i arbete, 7 st vet att omskolning används för återgång i arbete.  
 
29. 12 st vet att den första insatsen för rehabilitering görs efter 4 veckor, 4 st tror att det görs 
efter 8 veckor, 3 st tror att det görs efter 12 veckor.  
 
- Mer än hälften känner till att arbetsträning, arbetsprövning och omskolning används 
för återgång i arbetet. Men det råder oklarheter om när den första insatsen för 
rehabilitering ska göras.  
 
30. 9 st tror att Försäkringskassan bestämmer vad som behöver göras, 10 st vet att det är 
arbetsgivaren som bestämmer vad som behöver göras, 2 st vet att den sjukskrivne 
bestämmer vad som behöver göras 
 
31. 2 st tror att blankett om rehabiliteringsutredning skickas till företagshälsovården, 6 st tror 
att den skickas till facklig organisation, 14 st vet att den skickas till Försäkringskassan.  
 
32. 7 st tror att det är företagshälsovården som kartlägger vad den sjukskrivne kan och inte 
kan, 11 st vet att det är Försäkringskassan som kartlägger, 9 st vet att det är arbetsgivaren 
som kartlägger vad den sjukskrivne kan och inte kan.  
 
-    Stora oklarheter finns beträffande om vem som bestämmer vad som behöver göras 
och vem som kartlägger vad den sjukskrivne kan och inte kan. Endast 2 st vet att den 
sjukskrivne är med och bestämmer vad som behöver göras. Bättre information behövs. 
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Däremot känner de flesta till vart rehabiliteringsutredningen ska skickas. 
 
33. 10 st vet att läkaren medverkar vid ett avstämningsmöte, 15 st vet att den sjukskrivne 
medverkar, 16 st vet att arbetsgivaren medverkar vid ett avstämningsmöte.  
 
-  Nästan alla vet vilka som medverkar vid ett avstämningsmöte. 
 
34. 17 st vet att samtliga lediga tjänster inventeras vid omplacering, 7 st vet att förväntade 
lediga tjänster inventeras, 1 st tror att avgångsvederlag inventeras vid omplacering.  
 
-    Alla vet att samtliga lediga tjänster ska inventeras vid omplacering men endast 7 st 
vet att även förväntade lediga tjänster ska inventeras. Bättre information behövs.  
 
35. 10 st vet att den sjukskrivnes samtycke behövs om privata förhållanden, 2 st tror inte att 
det behövs, 3 st tror att det behövs ibland. 
 
36. 8 st vet att den sjukskrivne avgör vem som ska vara med vid rehabiliteringsutredningen, 
6 st tror att det är arbetsgivaren som avgör, 10 st tror att det är Försäkringskassan som avgör. 
 
37. 14 st vet att det är arbetsförmåga som beskrivs i rehabiliteringsutredningen, 14 st vet att 
det är åtgärder som beskrivs, 0 st tror att det är behov av uppsägning som beskrivs.  
 
38. 13 st vet att den sjukskrivnes bedömning ingår i en rehabiliteringsplan, 16 st vet att 
läkarens bedömning ingår, 4 st tror att det är skyddsombudet bedömning som ingår.  
 
- De flesta känner till den sjukskrivnes rättigheter vid rehabiliteringsutredning men 
endast 8 st vet att det är den sjukskrivne som avgör vem som ska vara med. 
 
39. 8 st vet att uppföljning av rehabiliteringsplanen sker varje månad, 9 st vet att det sker 
varje kvartal, 1 st vet att det sker varje år.  
 
40. 3 st tror att man kan göra en rehabiliteringsplan, 1 st tror att man kan göra två rehabilite-
ringsplaner, 12 st vet att man gör rehabplaner tills den sjukskrivne återgått i arbete. 
 
- Oklarheter råder om hur ofta uppföljning av rehabiliteringsplanen ska ske. Inte alla 
känner till att man ska göra rehabiliteringsplaner tills den sjukskrivne återgått i arbete.  
 
41. 1 st tror att företagshälsovården bekostar anpassning av arbetsplatsen, 5 tror att Försäk-
ringskassan bekostar arbetsplatsen, 13 st vet att det är arbetsgivaren som bekostar arb.plats. 
 
42. 16 st vet att ¼ arbetsåtergång kan ske, 16 st vet att halvtids arbetsåtergång kan ske, 14 st 
vet att ¾ arbetsåtergång kan ske, 12 st vet att heltids arbetsåtergång kan ske. 
 
43. 1 st tror att det är arbetsgivarens behov som granskas vid arbetsprövning, 17 st vet att det 
är den sjukskrivnes behov som granskas, 0 st tror att det är Försäkringskassans behov. 
 
-   De flesta vet att det är arbetsgivaren som bekostar arbetsplatsen och att 
arbetsåtergången kan ske från 25 % - 100 %. Alla vet att det är den sjukskrivnes behov 
som granskas. 
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44. 15 st vet att tekniska hjälpmedel är en lämplig åtgärd vid arbetsprövning, 5 st vet att 
omskolning är en lämplig åtgärd, 8 st vet att omplacering är en lämplig åtgärd.  
45. 2 st vet att läkaren bestämmer åtgärd för rehabilitering, 11 st vet att Försäkringskassan 
bestämmer, 6 st vet att arbetsgivaren bestämmer, 4 st vet att den sjukskrivne bestämmer.  
 
-  Stora oklarheter råder om vad som är en lämplig åtgärd vid arbetsprövning och även 
om vem som bestämmer åtgärd för rehabilitering.  
 
46. 11 st vet att varje företag måste ha en rehabiliteringspolicy, 1 st tror inte det, 4 st har 
svarat att man helst bör ha det. 
 
- Inte alla vet att varje företag måste ha en rehabiliteringspolicy. 
 
47. 15 st vet att stresshantering ingår i en rehabiliteringskurs, 3 st vet att karriärrådgivning 
ingår, 4 st tror att varma bad ingår.  
 
48. 13 st vet att psykiskt påfrestande arbetsförhållanden räknas som arbetssjukdom, 3 st 
tror att vantrivsel med arbetsuppgifter räknas, 12 st vet att buller räknas som arbetssjukdom.  
 
Ett fåtal vet att karriärrådgivning ingår i en rehabiliteringskurs men nästan alla vet att 
psykiskt påfrestande arbetsförhållanden räknas som arbetssjukdom.  

 
49. 17 st vet att arbetsskadeförsäkringen gäller för anställda, 3 st vet att den gäller för 
uppdragstagare, 2 st vet att den gäller för egen företagare.  
 
50. 10 st vet att man kan får arbetsskadeersättning för tandvård, 14 st vet att man kan få 
arbetsskadeersättning för inkomstförlust, 1 st tror att man kan få det för hårvård.  
 
-  Oklarheter råder om vad man kan få arbetsskadeersättning för. 
 
51. 17 st vet att teknisk utrustning kan ingå i arbetsgivarens arbetsanpassning, 15 st vet att 
kompetensutveckling kan ingå, 16 st vet att flexibla arbetstider kan ingå.  
 
52. 3 st tror att arbetsgivare kan få bidrag till arbetshjälpmedel av företagshälsovård, 15 st vet 
att man kan få det av Försäkringskassan, 0 st tror att man kan få det av Facket.  
 
- Flertalet känner till vad som kan ingå i arbetsgivarens arbetsanpassning och att man 
kan få arbetshjälpmedel av Försäkringskassan. 
 
53. 2 st vet att läkaren beslutar om den sjukskrivne ska få förebyggande sjukpenning, 15 st 
vet att Försäkringskassan beslutar, 0 st tror att det är företagshälsovården som beslutar. 
 
-  Endast 2 st vet att läkaren är med och beslutar om den sjukskrivne ska få 
förebyggande sjukpenning.  
 
54. 17 st vet att det är arbetsförmågan som avgör rätten till sjukpenning, 0 st tror att det är 
antalet sjukdomar, 0 st tror att det är intresset för arbetet.  
 
-  Alla är helt överens om att det är arbetsförmågan som avgör rätten till sjukpenning.  
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55. 9 st tror att den sjukskrivne har rätt att få en kontaktperson på försäkringskassan efter 30 
dagar, 5 st vet att det är efter 60 dagar, 1 st tror att det är efter 90 dagar.  
 
56. 5 st tycker att en arbetslivsinriktad rehabilitering bör pågå 3 mån, 7 st tycker att den bör 
pågå i 6 mån, 7 st tycker att den bör pågå i 1 år.  
 
-  Stora oklarheter råder om när den sjukskrivne har rätt att få en kontaktperson på 
försäkringskassan och även om hur länge en arbetslivsinriktad rehabilitering bör pågå. 
 
57. 1 st tror att den sjukskrivne måste ansöka om rehabilitering, 14 st vet att den sjukskrivne 
inte måste ansöka om rehabilitering, 2 st tror att man måste göra det ibland.  
 
-  De flesta känner till att den sjukskrivne inte måste ansöka om rehabilitering.  
 
58. 15 st vet att oförändrade arbetsförhållanden kan utlösa ett återfall, 5 st tror att nya 
arbetskamrater kan utlösa ett återfall, 16 st vet att för bråttom tillbaka kan utlösa ett återfall. 
 
- Flertalet vet att oförändrade arbetsförhållanden och för bråttom tillbaka kan utlösa ett 
återfall.  
 
59. 16 st vet att åter i arbete är ett gott resultat av rehabilitering, 4 st tror att halvtid är ett gott 
resultat, 1 st tror att heltid är ett gott resultat.  
 
- Flertalet vet att åter i arbete är ett gott resultat av rehabilitering. 
 
60. 9 st vet att rehabiliteringsgaranti ska införas 2008, 1 st tror att det införs 2009, 0 st tror att 
det inför 2010. 
 
- Endast hälften vet att rehabiliteringsgaranti ska införas 2008. 
 
61. 15 st tycker att det är viktigt att sjukskrivna får rehabilitering, 0 st svarar nej, 1 st svarar 
ibland.  
 
62. 3 st tycker att sjukskrivna inte längre behöver rehabiliteras vid 60 år, 12 st tycker att 
sjukskrivna inte längre behöver rehabiliteras vid 65 år, 4 st tycker att sjukskrivna  inte längre 
behöver rehabiliteras vid 70 år. 
 
- Nästan alla tycker att det är viktigt att sjukskrivna får rehabilitering men det är 
verkligen oklart om när sjukskrivna inte längre behöver rehabiliteras.  
 
63. 0 st tror att man ansöker om sjuklönegaranti hos arbetsgivaren, 14 st vet att man ansöker 
om sjuklönegaranti hos Försäkringskassan, 1 st tror att man ansöker hos försäkringsbolag.  
 
-  De flesta vet att man ansöker om sjuklönegaranti hos Försäkringskassan.  
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Bilaga 3 – Flödesschema över rehabiliteringsprocessen 
 
Sjukanmälan 

• Sjuklöneansvar 
• Kontakt med sjukskriven medarbetare 
• Arbetsförmåga i förhållande till sjukdom 

 
Rehabiliteringsutredning 

• Hel eller partiell sjukskrivning mer än fyra veckor 
• Upprepad korttidsfrånvaro vid 6 eller fler tillfällen 
• När medarbetaren själv begär 

 
Rehabiliteringsmöte och upprättande av arbetsgivarens och medarbetarens 
handlingsplan 

• Diskutera aktiva rehabiliteringsåtgärder 
• Upprätta handlingsplan 

 
Kontakt med företagshälsovård 

• Funktions- och arbetsförmågebedömning 
• Förslag på anpassningsåtgärder 
• Skriftlig beställning 

 
Arbetsanpassning 

• Skyldighet att anpassa arbetet 
• Gränser för arbetsanpassning 

 
Avstämningsmöte med Försäkringskassan 

• Försäkringskassan avgör behov av avstämningsmöte 
• Upprättande av rehabiliteringsplan 

 
Arbetsträning och arbetsprövning 

• Sker alltid i samverkan med Försäkringskassan 
• Genomföra överenskomna rehabiliteringsåtgärder 
• Försäkringskassans bestämmelser vid bedömd arbetsförmåga 

 
Avslut av rehabilitering 

• Återgång till ordinarie arbete 
• Tidsbegränsad eller varaktig sjukersättning 
• Återgång till ordinarie arbete ej möjlig 

 
Omplaceringsutredning 

• 7 § Lagen om anställningsskydd 
• Vakanta tillsvidaretjänster och framtida behov av lediga tillsvidaretjänster 
• Temporära lösningar 
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