
Rehabiliteringsstödet
- tidiga insatser gör skillnad





Arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd gör skillnad

Förebygger sjukfrånvaro 

Skapar hållbarhet

Ett friskt och tryggt arbetsliv 



• Arbetsgivaren ansöker

• Ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden

• Rehabilitering av både psykiska och fysiska besvär

• Anställd behöver omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL

Arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd gör skillnad



Hur fungerar rehabiliteringsstödet?

https://youtu.be/sO0dEFXxo4M


Ansök digitalt via webben



Ansök senast 6 mån från startdatum



Så här går ansökningsprocessen till





Samtalsstöd står för den största andelen
Beviljade ärenden, hittills i år, åtgärder

Missbruksbehandling
35%

Samtalsstöd
59%

Stress- och livstilsförändringskurser
6%

Ca 90% av de inkomna ärendena har vi beviljat i år



Vad kan du söka ersättning för?

• Samtalsstöd

• Missbruksbehandlingar

• Stresshanteringskurser

• Livsstilsförändringskurser

• Omskolning



Vad kan vi inte lämna ersättning för?

• Medicinsk rehabilitering t.ex. läkarbesök, sjukgymnastik

• Avgiftning, provtagning

• Bedömningssamtal, kartläggningar, utredningar etc.

• Gruppinsatser

• Tekniska hjälpmedel

• Arbetsplatsanpassningar

• Lönekostnader



Typfall

Kvinna
50 års-åldern 

Yrkesgruppen undersköterskor, 
vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.

Samtalsstöd

Långvarig sjukskrivning kostar KR-sektorn 
ca 130 000 kr

Man 
50-års åldern

Yrkesgruppen metall och övrigt industriellt 
arbete. 

Beroendebehandling

Långvarig sjukskrivning kostar privata 
sektorn ca 125 000 kr



Samtalsstöd

• Enskilda samtal

• Legitimerad psykolog eller 
psykoterapeut 

• Stress, ångest, oro



Lena arbetar som undersköterska och har 
under de senaste åren arbetat väldigt mycket 
och haft en stressig arbetsmiljö.

Lena känner att den långvariga stressen 
påverkar henne negativt. Hennes minne har blivit 
sämre och hon har svårt att somna och känner 
sig aldrig riktigt utvilad. Vid samtal med sin chef 
framgår det att Lena inte mår bra, de beslutar att 
ta kontakt med företagshälsovården.

Arbetsgivaren och Lena har ett möte med 
företagshälsovården för att få råd om en 
rehabiliteringsåtgärd som kan hjälpa henne att 
bibehålla sin arbetsförmåga. Företagsläkaren 
föreslår psykologsamtal med 10 behandlande 
samtal.

Exempel: samtalsstöd

• Kostnaden för samtalen är
18 000 kr och arbetsgivaren
kan ansöka om halva 
kostnaden hos Afa Försäkring.

• Ersättning från Afa Försäkring: 
9 000 kr



Beroendebehandling

• Ersättning för alkohol-, drog och spelmissbruk

• Krav på behandlare

• Vissa godkända behandlingsmetoder

• Digital vård särskild prövning



Exempel: beroendebehandling

• Kostnaden för behandlingen är
110 000 kr och arbetsgivaren
kan ansöka om halva 
kostnaden hos Afa Försäkring.

• Ersättning från Afa Försäkring: 
55 000 kr

Kim arbetar som vaktmästare på ett
sjukhus. Han har under en längre tid haft 
en del korttidsfrånvaro. 

Arbetsgivaren misstänker att Kim har
alkoholproblem men vid samtal förnekar han
sådana besvär. Efter en helg  sjukskriver Kim 
sig. När Kim är åter på jobbet igen luktar han 
alkohol och är svår att få kontakt med. 
Arbetsgivaren tar kontakt med 
företagshälsovården. 

Vid ett gemensamt möte hos 
företagshälsovården framkommer att Kims
problem är både djupa och långvariga. 
Tillsammans bestämmer de att han ska få
hjälp vid ett behandlingshem som har ett 40-
veckorsprogram med tillhörande eftervård. 



Stresshanterings- och 
livsstilsförändringskurs

• MMR-kurser 
(multimodal rehabilitering vid långvarig smärta)

• Stress, sömn, återhämtning etc.

• Evidensbaserad metod



Omskolning

• Kortare kurser

• Samma arbetsgivare

• Återgå till tidigare arbete utrett

• Ersättning för samma åtgärd ska ej beviljas 
från TSL eller annan trygghetsorganisation



Viktigt att tänka på

• Kommuner, regioner och Svenska kyrkan måste inkomma med sin ansökan senast 
6 månader efter rehabiliteringens startdatum.

• Obligatoriskt att bifoga samtycket i ansökan

• Beskriv orsak och syfte så utförligt som möjligt

• Kika på exempelunderlaget – ju mer komplett ansökan desto kortare handläggningstid

• Från det att ett ärende har beviljats så har ni 3 år på er att inkomma med fakturor



För att vi ska kunna göra en utbetalning?

• Bankuppgifter

• Faktura eller fakturaspecifikation

• Behöver kunna avläsa vem åtgärden avser  på något sätt (märk med exempelvis)
– Rehabiliteringsåtgärd
– Datum
– Initialer eller referensnummer 
– Behöver matcha underlaget som först skickats in i ansökan

• Vi utbetalar först när ni fått alla fakturor

• Avslutas behandlingen i förtid så meddela detta gärna genom att skriva ”slutfaktura” på 
fakturan.



70% av alla beviljade ansökningar 2022 görs 
som en förebyggande åtgärd

Förebyggande åtgärd
70%

Återgång i arb
30%

Varför är åtgärden aktuell?



Tidiga insatser gör skillnad

Från Trygg på jobbet mars 2019 Från Trygg på jobbet december 2020



Prehabguiden



Forskningsarkivet



Vill du komma i kontakt med oss?

Hemsida
afaforsakring.se/rehabiliteringsstod

E-post: 
rehabstod@afaforsakring.se
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