
Rehabiliteringsstödet
– ett ekonomiskt stöd som främjar friska arbetsplatser

Arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning från Afa Försäkring med upp till 
hälften av kostnaden, när en anställd genomgår arbetslivs inriktad rehabilitering, 
för både psykiska och fysiska besvär. Det kallas för rehabiliteringsstöd och 
det är arbetsgivaren som ansöker.
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Er hjälp gör skillnad!

Arbetsgivaren ansöker på vår webb för sina anställda 
som omfattas av någon av sjukförsäkringarna AGS 
eller AGS-KL. I ansökan behöver arbetsgivaren bifoga 
ett samtycke från den anställde, som finns att ladda 
ner på vår webb, samt ett underlag om rehabiliteringen. 
Underlaget behöver komma från er som behandlade 
företag och innehålla information om den aktuella 
åtgärden och behöver därför vara personspecifikt och 
tas fram för varje enskild individ som ska rehabiliteras. 
Så här kan ni som behandlande företag underlätta 
för arbetsgivare när de vill göra en ansökan till 
Afa Försäkrings rehabiliteringsstöd.

VILKEN INFORMATION BEHÖVER FINNAS MED 
I UNDERLAGET?
•  Vem som ska behandlas (t.ex. namn, initialer, 

personnummer)
•  Ev. referensnummer för den som behandlas
•  Rehabiliteringsåtgärd (t.ex. samtalsstöd, ange 

då hur många samtal som planeras)
•  Om behandlingen genomförs digitalt
•  Startdatum och ev. slutdatum för rehabiliteringen
•  Totalkostnad där den behandlande delen är 

specificerad exklusive moms

Underlaget bifogar arbetsgivaren i sin ansökan på 
vår webbplats.

Ladda ner exempel underlag.

Vi ber om fakturan när stöd har blivit beviljat. Vi kan 
betala stöd till arbetsgivaren först när de har fått alla 
fakturor från er. Arbetsgivaren skickar in kopia på 
faktura på vår webbplats.

VILKEN INFORMATION BEHÖVER FINNAS MED 
PÅ FAKTURAN?
•  Rehabiliteringsåtgärd
•  Datum för rehabiliteringen
•  Vem som behandlats

Detta går även bra att skriva i en fakturaspecifikation 
som skickas med fakturan.
Fakturan behöver inte märkas med personuppgifter, 
märk istället fakturan med ett referensnummer som 
överensstämmer med underlaget om rehabiliteringen.

MER INFORMATION OM REHABILITERINGS

STÖDET FINNS HÄR
Läs mer.

Det går också bra att kontakta oss via vår växel på 
08-696 40 00.

TACK FÖR ATT NI ÄR MED OCH BIDRAR TILL FRISKARE ARBETSPLATSER! F6
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https://www.afaforsakring.se/globalassets/arbetsgivare--fack/rehabilitering/bilder/mall_underlag_rehabiliteringsstod.pdf
http://www.afaforsakring.se/arbetsgivare--fack/rehabiliteringsstod/rehabiliteringstod/

