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Enkelt att ansöka!

Rehabiliteringsstödet

– ett ekonomiskt stöd som främjar friska arbetsplatser
Har du en anställd som är i behov av rehabilitering i förebyggande syfte
eller för att kunna komma tillbaka till arbete? Då kan du söka ersättning
för det hos oss på Afa Försäkring.
Det kallas för rehabiliteringsstöd och du kan få upp till 50% av kostnaden
för arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär.
Du som arbetsgivare har ju ett rehabiliteringsansvar, så stödet från oss
kan vara en del i det arbetet också.

FÖR ATT KUNNA ANSÖKA BEHÖVER DU:
• Samtycke från personen som rehabiliteringen
gäller för. Vi behöver detta för att kunna handlägga
din ansökan.
• Beskrivning där orsak och syfte med rehabiliteringen
framgår.
• Ett underlag från företaget som genomför rehabi
literingen med uppgift om vem som ska behandlas,
vilken åtgärd som avses, vilken tidsperiod det gäller,
kostnad för rehabiliteringen samt ifall behandlingen
genomförs digitalt.
Ladda ner och bifoga samtyckesbilaga i ansökan.
FINNS DET ETT SISTA DATUM FÖR ATT ANSÖKA?
• Arbetsgivare inom privat sektor och kooperation kan
ansöka retroaktivt från 2011.
• Arbetsgivare inom kommun, region, Svenska kyrkan
och kommunala bolag behöver inkomma med ansökan
senast 6 månader efter rehabiliteringens startdatum.

VAD KAN VI LÄMNA ERSÄTTNING FÖR?
Rehabiliteringsstödet innefattar kostnader för arbets
livsinriktad rehabilitering och insatser för att förebygga
arbetsoförmåga för både psykiska och fysiska besvär.
Det kan till exempel vara:
• Beroendebehandling
• Samtalsstöd
• Stress- och livsstilsförändringskurser
• Omskolning
DET ÄR ENKELT ATT ANSÖKA OCH DU GÖR DET
PÅ VÅR WEBBPLATS:
Ansök om rehabiliteringsstöd.
VAD KAN VI INTE LÄMNA ERSÄTTNING FÖR?
Rehabiliteringsstödet omfattar inte eventuella löne
kostnader för den som är anställd, inte heller kostnader
för medicinsk behandling eller för tekniska hjälpmedel,
arbetshjälpmedel, arbetsplatsanpassning eller ut
redningar av olika slag.
GUIDER OCH VERKTYG
Här hittar du Prevents Rehabverktyg och Suntarbets
livs Prehabguide, som hjälper dig som arbetsgivare i
din arbetstagares rehabiliteringsprocess.
Kom vidare till verktyget.
Kom vidare till guiden.
HAR DU FRÅGOR?
Kontakta oss via vår växel på 08-696 40 00.
Du kan också leta bland Frågor & svar.
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VEM KAN DU ANSÖKA FÖR?
• Den du ansöker för måste omfattas av sjuk
försäkringen AGS eller AGS-KL.
• Anställda inom den privata och kooperativa sektorn
kan omfattas av sjukförsäkringen AGS.
• Privatanställda tjänstemän omfattas normalt inte av
sjukförsäkringen AGS om inte arbetsgivaren tecknat
ett medarbetaravtal.
• Anställda inom kommun, region, Svenska kyrkan
och vissa kommunala bolag kan omfattas av
sjukförsäkringen AGS-KL.

