
AGS-KL Rehabiliteringsstöd
För arbetsgivare inom kommun, region, Svenska kyrkan
och vissa kommunala bolag
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AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall 
och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens 
parter och vi försäkrar 4,7 miljoner människor i privat näringsliv, kommuner och regioner.

AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor för att säkerställa 
framtida utbetalningar till våra försäkrade. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning 
och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön.

AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Rehabiliteringsstöd

Du som är arbetsgivare inom kommun, region, Svenska kyrkan 
eller vissa kommunala bolag kan få ekonomisk ersättning när 
någon av dina anställda behöver rehabiliteras.

Vi kan betala upp till halva kostnaden för olika typer av arbets
livsinriktade och förebyggande insatser.

Du ansöker om ersättning på afaforsakring.se. Vi behöver ha din 
ansökan senast sex månader efter att rehabiliteringsåtgärden 
har påbörjats.

Mer information finns på vår webbplats afaforsakring.se under 
Arbetsgivare & fack. Du kan också ringa vårt kundcenter på 
0771-88 00 99 vardagar 8−17 och få prata med någon som arbetar 
med Rehabiliteringsstöd.

Fortsätt att 
bläddra så kan 
du läsa exempel 
på kortfattade 
fallbeskrivningar.
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Josef arbetar som HR-chef på ett regionsjukhus. Han är överbelastad 
på jobbet, och har också en tung privat situation då han nyligen mist 
en anhörig. Han mår dåligt, känner sig stressad och det finns risk för 
en framtida sjukskrivning för psykiska besvär.

Vid ett samtal med enhetschefen kommer de fram till att Josef behöver 
stöd för att kunna vara kvar i arbete och undvika sjukskrivning. Det 
stöd han behöver är samtal med en legitimerad psykolog eller psyko-
terapeut.

Genom företagshälsovården remitteras Josef till 10 samtal som 
kostar 1 200 kr per besök. Arbetsgivaren kan ansöka om halva 
kostnaden hos AFA Försäkring.

Kim arbetar som vårdare vid en kommunal dagverksamhet. 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 ringer Kims äldsta dotter till arbets
givaren som då får hans beroendeproblem bekräftade. Arbetsgivaren 
pratar med Kim och företagshälsovården kopplas in.

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 5veckors
program med 1 års eftervård.

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

Ersättning från 
AFA Försäkring 6 000 kr

JosefKim

Ersättning från 
AFA Försäkring 55 000 kr

Beroendebehandling Samtalsstöd hos legitimerad 
psykolog/psykoterapeut
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Lena Sabrina

Lena arbetar som lokalvårdare vid en kommunal skola. Hon har 
under en längre tid haft problem med smärta. Genom företagshälso-
vården har hon fått sjukgymnastik och annan medicinsk behandling 
men hon behöver lära sig mer om hur hon kan hantera sina besvär. 
Om hon inte gör det finns risk för en längre sjukskrivning.

Arbetsgivaren och Lena besöker tillsammans företagshälsovården för 
att få råd om en rehabiliteringsåtgärd som kan hjälpa henne att behålla 
sin arbetsförmåga. Företagsläkaren föreslår en 4-veckors livsstilsför-
ändringskurs och utfärdar en remiss till kursen.

Kostnaden för kursen är 24 000 kr och arbetsgivaren kan ansöka 
om halva kostnaden hos AFA Försäkring. För att arbetsgivaren ska 
kunna få ersättning ska Lena ha sjukpenning från Försäkringskassan 
eller lön från arbetsgivaren.

Sabrina arbetar som undersköterska vid ett kommunägt äldreboende. 
Hon har diagnosticerats med fibromyalgi och har varit sjukskriven 
under stora delar det senaste året. Hennes läkare har rekommenderat 
att hon byter till ett annat arbete som inte belastar hennes kropp i 
samma utsträckning.

Arbetsgivaren har tillsammans med den fackliga representanten 
undersökt om det finns möjligheter till andra arbetsuppgifter för en 
eventuell omplacering. De fann att man behöver en receptionist på en 
annan enhet inom kommunen och Sabrina är intresserad av tjänsten.

Arbetsgivaren bekostar en omskolning till receptionist för 70 000 kr, 
och kan ansöka om halva kostnaden hos AFA Försäkring. För att 
arbetsgivaren ska kunna få ersättning ska Sabrina ha sjukpenning 
från Försäkringskassan eller lön från arbetsgivaren + att omskol-
ningen måste leda till ett arbete hos samma arbetsgivare.

Ersättning från 
AFA Försäkring 12 000 kr

Ersättning från 
AFA Försäkring 35 000 kr

Livsstilsförändringskurs Omskolning
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