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Rehabilitering arbetslivsinriktad - Anvisning
Inledning
Denna övergripande rutin utgår från Region Sörmlands gemensamma
värdegrund för personalfrågor. Regionens medarbetare ska uppleva en säker
och trygg arbetsmiljö som bidrar till delaktighet och arbetsglädje. Det ska
ges förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom att arbetsplatserna ska
vara hälsofrämjande och göra det möjligt påverka sin egen hälsa.
Rehabiliteringsprocessen ska prioriteras och drivas proaktivt för effektiv
arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet är att säkerställa att regionen som
arbetsgivare följer sitt ansvar att, med skäligt stöd och anpassningar på
arbetsplatsen, underlätta för sjuka eller skadade att komma tillbaka i arbete.
Genom att följa gällande lagstiftning och rutiner sker rehabiliteringsprocessen kvalitetssäkrat, systematiskt och enhetligt. Ansvaret omfattar alla
sjukfall, även där arbetsplatsen inte är den direkta orsaken till sjukfrånvaron.
Grundläggande för processen är:











Huvudansvaret för arbetslivsinriktad rehabilitering ligger på närmast
chef, som en del av ett delegerat arbetsmiljöansvar.
Medarbetaren ska i så stor utsträckning som möjligt delta aktivt i sin
rehabilitering.
Tidiga förebyggande insatser samt kontakt och löpande planering i
ett tidigt skede av en längre sjukperiod är centralt i Region
Sörmlands rehabiliteringsarbete.
Fokus ska ligga på att utreda och klargöra arbetsförmågan som
medarbetaren har kvar, istället för att fokusera på den som inte finns.
Om arbetsförmågan bedöms bli nedsatt på grund av sjukdom i 60
dagar eller mer, ska chef tillsammans med medarbetaren upprätta en
plan för återgång i arbete senast den dag när arbetsförmågan varit
nedsatt under 30 dagar.
Arbetsgivaren har i rehabiliteringsarbetet långtgående skyldigheter
att anpassa arbetet till individens förutsättningar.
HR bidrar med ett professionellt och tillgängligt stöd i processen.
All dokumentation av rehabiliteringsarbetet ska göras i Heroma
HälsoSAM av chef.
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Lagstiftning







Arbetsmiljölagen (AML) samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för
arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) reglerar
arbetsgivarens ansvar för rehabilitering.
Sjuklönelagen reglerar arbetsgivares och medarbetares rättigheter
och skyldigheter gällande sjuklön som betalas ut av arbetsgivaren.
Socialförsäkringsbalken reglerar bland annat den enskildes
rättigheter och skyldigheter gällande den sjukpenning som betalas ut
av Försäkringskassan. Här finns även direktiv till arbetsgivaren.
Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar arbetsgivarens
skyldighet att omplacera till andra arbetsuppgifter, vilket kan bli
aktuellt efter avslutad rehabilitering.

Roller och ansvar
Ett fungerande rehabiliteringsarbete kännetecknas av samarbete mellan flera
olika aktörer.
Chef
Närmaste chef är ansvarig för att aktivt följa upp tidiga tecken på ohälsa,
samt initiera och driva ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsarbete när en
medarbetare blir sjuk en längre tid.
Medarbetare
Medarbetaren är skyldig att aktivt delta i sin rehabilitering. Det innebär
bland annat att delta i möten, lämna de upplysningar som behövs samt hålla
sig till uppgjord planering.
HR-specialist
HR-specialisten är ett professionellt stöd åt chefen i rehabiliteringsarbetet.
Företagshälsovården
Företagshälsovården är en samarbetspartner i arbetsmiljö- och
rehabiliteringsarbetet och arbetar på uppdrag av arbetsgivaren enligt
gällande avtal med Region Sörmland.

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 2(17)

STYRANDE DOKUMENT

Handläggare

Giltig från

Dokumentnummer

Katarina Netterstedt
Chefsstöd regional verksamhet (1)

2019-09-04

18-1256
RS-LED19-0293-10

Processområde

Dokumentnivå

Hantera personalfrågor

Anvisning

Beslutad av

Verkställighetsbeslut 10/19 - Kajsa Fisk, HR-direktör - RS-LED19-0293-10

Fackligt ombud/skyddsombud
Fackliga ombud/skyddsombud är stöd och resurs för medarbetaren.
Skyddsombud bevakar att rehabiliteringsprocessen sker enligt rutin.
Försäkringskassan
Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan och rätten till ersättning fr.o.m.
dag 15, samt har i uppdrag att samordna den arbetslivsinriktade
rehabiliteringen inom sjukförsäkringsområdet.
Rehabiliteringskoordinator
Rehabiliteringskoordinatorer finns på vårdcentraler och kliniker som stöd
till patienten, samt fungerar som kontaktperson till externa aktörer såsom
Försäkringskassan och arbetsgivaren.
Behandlande läkare
Läkaren lämnar uppgifter om medicinska sakförhållanden till
Försäkringskassan samt beskriver funktionsnedsättning och
aktivitetsbegränsning i förhållande till medarbetarens arbetsuppgifter vid
aktuell sjukskrivning.

Sekretess
Bestämmelser om sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen. Alla
som i sitt arbete har information om en anställds hälsotillstånd eller
personliga förhållanden omfattas av denna tystnadsplikt.
Som chef gäller alltså tystnadsplikt i rehabiliteringsärenden. Om berörd
medarbetare är fackligt ansluten får och ska dock nödvändig information
lämnas till ett skyddsombud som företräder aktuellt fackförbund – antingen
lokalt skyddsombud eller huvudskyddsombud. Även skyddsombuden
omfattas av sekretess enligt lag.

Dokumentation
All dokumentation av rehabiliteringsarbetet ska göras löpande i HälsoSAM
av chef. Dokumentationen ska innehålla datum, aktivitet och kortfattade
anteckningar i ärendet.
När rehabilitering och arbetsanpassning är avslutad ska medarbetarens akt i
Heroma HälsoSAM arkiveras i systemet. Eventuella pappershandlingar ska
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läggas i kuvert och förslutas. Kuvertet ska märkas med "Sekretess".
Kuvertet läggs i personalakten och får endast öppnas av behörig
handläggare och arkivpersonal.

Bilaga 1
Arbetsprocess arbetslivsinriktad rehabilitering
1. Förebygga ohälsa vilket innefattar tidiga signaler och upprepad
korttidsfrånvaro
2. Initiera rehabilitering
3. Planera och genomföra rehabilitering
4. Avsluta rehabilitering
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1. Förebygga ohälsa
Det är viktigt att chefen uppmärksammar tidiga signaler på ohälsa bland
sina medarbetare. Ju tidigare chefen uppmärksammar och agerar på tidiga
signaler, desto större är möjligheten att komma tillrätta med ohälsan.

1.1 Tidiga insatser: Upprepad korttidssjukfrånvaro och tidiga signaler
Tidiga förebyggande insatser är många gånger avgörande för att undvika en
lång sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Därför är det viktigt att
uppmärksamma tidiga signaler på ohälsa och erbjuda stöd.
Upprepad korttidssjukfrånvaro är en sådan tidig signal på ohälsa. Närmaste
chef ska vara uppmärksam på frånvaro och agera om medarbetaren har 3
sjukfrånvarotillfällen eller mer under en period på 6 månader.
Andra tidiga signaler på ohälsa kan vara ett förändrat beteende – någon drar
sig undan, verkar nedstämd eller lättirriterad. Om det finns tecken som tyder
på att det finns ett missbruk med i bilden ska detta alltid tas på stort allvar.
1.2 Hälsosamtal
Om tidiga signaler på ohälsa uppmärksammas ska ett hälsosamtal
genomföras. Såväl chef som medarbetare har möjlighet att ta initiativ till ett
hälsosamtal i förebyggande syfte vid tecken på ohälsa. Vid samtalet
diskuteras skälen till det som uppmärksammats, vad chefen kan bidra med
samt om det behövs vidare kontakt med företagshälsovård eller vårdcentral.
Mall för hälsosamtal finns att tillgå på Insidan samt i Heroma HälsoSAM.
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Hälsosamtal ska genomföras med medarbetare




när chefen bedömer att det finns anledning till samtal, utifrån egna
iakttagelser eller signaler från andra medarbetare
när medarbetaren har haft upprepad sjukfrånvaro, dvs. 3
sjuktillfällen på 6 månader
när medarbetaren själv begär det

Medarbetaren har alltid rätt att ta med sig en stödperson till samtalet, till
exempel sitt fackliga ombud. Chef ska informera medarbetaren om detta.
Vid hälsosamtalet kommer chef och medarbetare överens om vilka åtgärder
medarbetaren själv kan vidta och vilka åtgärder chefen kan vidta.
Bedömning kan även göras att avvakta med åtgärder.
1.3 Uppföljande hälsosamtal
Överenskomna åtgärder ska alltid följas upp. Det går bra att göra detta vid
ett uppföljande hälsosamtal och då använda samma mall som vid tidigare
samtal. Om ohälsan då inte kvarstår kan ärendet avslutas utan vidare åtgärd.
Om ohälsan kvarstår och/eller upprepad korttidssjukfrånvaro har fortsatt i
samma utsträckning som tidigare, tas frågan om åtgärder åter upp.
Flera uppföljande hälsosamtal kan hållas och nya åtgärder provas och
utvärderas, utifrån behov i det enskilda fallet. Om åtgärder leder till ett
lyckat resultat och man kommer tillrätta med ohälsan kan ärendet avslutas.
1.4 Utredning, tidiga insatser
Om ohälsa kvarstår trots åtgärder ska en utredning om rehabiliteringsbehov
göras. En sådan utredning kan även initieras direkt efter det första
hälsosamtalet, om chef gör en sådan bedömning. Till detta används initialt
ett formulär i Heroma HälsoSAM. Därefter, utifrån ställningstagande och i
samråd med HR-specialist, kontaktas företagshälsovård för stöd.
1.4.1 Förstadagsintyg
Arbetsgivaren kan enligt kollektivavtal begära att medarbetaren ska lämna
läkarintyg från och med första sjukdagen, det vi kallar förstadagsintyg.
Användningen av förstadagsintyg ska ses som en del i en utredning av
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rehabiliteringsbehov. Det ska användas först efter en bedömning av chef,
HR-specialist och företagshälsovård i det enskilda fallet. Utfärdandet av
förstadagsintyg hanteras av företagshälsovården och bekostas av
arbetsgivaren. Begäran om förstadagsintyg ska vara skriftlig och gälla för en
begränsad period av 6-12 månader åt gången.
Kan medarbetaren under denna period inte visa läkarintyg som styrker
nedsatt arbetsförmåga första sjukdagen har hen inte rätt till sjuklön enligt
lag eller avtal. För intygen gäller bestämmelser om sekretess.
1.4.2 Högriskskydd
En medarbetare kan ansöka om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan
för en sjukdom som enligt medicinsk dokumentation kan bedömas medföra
risk för tio eller fler sjukfall under ett år. Ett beslut om högriskskydd innebär
att medarbetaren slipper karensavdrag och att arbetsgivaren får ersättning
för sina sjuklönekostnader.
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2. Initiera rehabilitering – dag 1 till 14 i sjukperioden
De första 14 kalenderdagarna i en sjukperiod ansvarar arbetsgivaren för
ersättning till medarbetaren. Denna ersättning kallas sjuklön. Karensavdrag
motsvarande 20 % av en genomsnittlig arbetsvecka görs från sjuklönen.

2.1 Sjukdag 1
Medarbetaren sjukanmäler sig till närmaste chef eller annan av chef utsedd
ansvarig person. På varje arbetsplats ska det finnas skriftliga och väl
förankrade rutiner för sjukanmälan.
2.2 Sjukdag 2-7
Chef tar en första kontakt med medarbetaren, det vi kallar omsorgssamtal,
senast dag 3 efter en sjukanmälan. Detta samtal är viktigt av flera skäl.






Omtanke – chefen får en bild av hur medarbetaren mår och kan
förmedla att arbetsgivaren bryr sig om medarbetaren och att denne är
saknad på arbetsplatsen.
Bedömning av rätt till sjuklön – chefen får veta vad som orsakar
frånvaron och får då möjlighet att kunna avgöra om frånvaroorsaken
ger medarbetaren rätt till sjuklön.
Personalplanering – chefen behöver veta hur länge medarbetaren
tror sig behöva vara hemma från arbetet, för att kunna planera
verksamheten och kanske sätta in vikarier.
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Information – chefen kan i de fall det är aktuellt informera
medarbetaren om att sjukintyg behövs från dag 8 i en sjukskrivning.
Planering av arbetslivsinriktad rehabilitering – chefen kan redan här
få veta att det rör sig om en längre sjukskrivning och i ett tidigt
skede initiera ett rehabiliteringsarbete.

2.3 Sjukdag 8-14
Från och med dag 8 i en sjukperiod ska medarbetaren styrka sjukfrånvaro
med läkarintyg för att ha fortsatt rätt till sjuklön till och med dag 14. Chef
bevakar att läkarintyg kommer in, tar del av innehållet och ansvarar för
kontakten med medarbetaren för att vid behov göra en fortsatt planering.
2.4 Bedömning av rätten till sjuklön
De första 14 dagarna i en sjukperiod är det chef som bedömer rätt till
sjuklön. Sjuklön från dag 8 utgår under förutsättning att läkarintyg finns.
Nedsatt arbetsförmåga av andra skäl än sjukdom (eller ett medicinskt
tillstånd jämförbart med sjukdom) ger inte rätt till sjuklön. Ingen sjuklön
utgår för sociala problem eller generella livsproblem.
Vid tveksamheter kring rätt till sjuklön, eller då chef avser att neka
medarbetare sjuklön, tas kontakt med HR-specialist för avstämning.
2.5 Läkarintyg
I läkarintyget måste finnas tydligt beskrivet de funktionsnedsättningar som
har observerats vid undersökning, samt hur dessa begränsar medarbetarens
arbetsförmåga i förhållande till sitt ordinarie arbete.
Läkarintyget är ett underlag för bedömning och ger inte medarbetaren
automatiskt rätt till sjuklön eller sjukpenning. Medarbetaren har, om denne
så vill, rätt att dölja sin diagnos och sitt sjukdomsförlopp.
2.6 Återinsjuknande
Om medarbetaren blir frisk och återgår i tjänst, men blir sjuk igen inom fem
kalenderdagar dagarna ihop till en och samma sjuklöneperiod. Det gäller
oavsett om medarbetaren insjuknar i samma sjukdom eller i någon annan.
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3. Rehabiliteringsutredning - planera och genomför
rehabilitering
Från och med kalenderdag 15 i en sjukperiod är det Försäkringskassan som
bedömer rätt till ersättning, som då kallas sjukpenning. Medarbetaren
fortsätter att styrka sin sjukfrånvaro med läkarintyg som lämnas till både
Försäkringskassan och arbetsgivaren.

3.1 Fortsatt sjukskriven
Chef ansvarar för att hålla kontakt med medarbetaren, se till att denne får
del av viktig information samt bjuda in till besök på arbetsplatsen. Om chef
bedömer att sjukskrivningen kommer att fortsätta, ska chef snarast börja
utreda behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering.
3.2 Rehabiliteringssamtal
Ett rehabiliteringssamtal är första steget i en rehabiliteringsprocess. Chef,
medarbetare och – om medarbetaren vill – ett fackligt ombud träffas och
utreder om behov finns av arbetslivsinriktad rehabilitering. Om behov finns
påbörjas en plan för återgång i arbete. Om arbetslivsinriktad rehabilitering
inte är aktuell i nuläget bokas ett nytt möte in längre fram.
3.3 Plan för återgång i arbete
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Enligt bestämmelser i Socialförsäkringsbalken ska en plan för återgång i
arbete upprättas senast dag 30, om medarbetaren förväntas vara borta från
arbetet i mer än 60 dagar.
I Region Sörmland tillämpar vi denna regel så, att planen ska vara påbörjad
dag 30 om det inte är helt klarlagt att medarbetaren inom kort kommer att
återgå i arbete. Planen ska vara ett underlag och stöd för det fortsatta arbetet
med rehabilitering och arbetsanpassning för återgång i arbete, där alla olika
steg dokumenteras.
Planen ska innehålla:




vilka anpassningsåtgärder som är eller kan komma att bli aktuella
vid återgång
när och hur dessa ska genomföras, utvärderas och följas upp samt
vem som har ansvaret på arbetsplatsen
vilka behov som finns av samverkan med andra aktörer

Alla delar av planen kan oftast inte fyllas i vid det första mötet. Planen ska
vara ett levande dokument och revideras löpande under rehabiliteringsarbetets gång. Försäkringskassan får på begäran ta del av planen.
Plan för återgång i arbete upprättas enligt Försäkringskassans blankett
”arbetsgivarens plan för återgång i arbete”. Från och med hösten 2019 skall
planen göras i Heroma HälsoSAM.
Om omständigheter finns som gör att en plan inte kan upprättas, eller när
arbetslivsinriktad rehabilitering inte behövs eller är aktuell, görs planen i
förenklad form enligt blanketten.
3.4 Rehabiliteringsmöte
Den arbetslivsinriktade och den medicinska rehabiliteringen löper parallellt
och är beroende av varandra. Samverkan i ett tidigt skede är nödvändig och
chef bör därför söka kontakt med primärvårdens rehabiliteringskoordinator
eller med sjukskrivande läkare.
Chef kallar vid behov till ett rehabiliteringsmöte där t ex behandlande läkare
och andra aktörer deltar. Vid detta möte diskuteras åtgärder som kan främja
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återgång i ordinarie arbete, utifrån medicinska underlag och andra
utredningar. HR-specialist bör närvara vid mötet.
I det fall medarbetaren har egna förslag på rehabiliteringsåtgärder bör dessa
tas under övervägande. Går det inte att komma överens, beslutar
arbetsgivaren.
3.5 Stödåtgärder för återgång i arbete
När arbetet med anpassningsåtgärder vidtar, är det viktigt att tänka på:









Viss omorganisation/omfördelning av arbetsuppgifter kan krävas
Nya arbetsuppgifter behöver inte skapas
Utökning av verksamheten behöver inte göras
Arbetsgivaren är inte skyldig att omplacera andra för att bereda plats
Stöd och anpassningar ska vara skäliga och fungera både för berörd
medarbetare, övriga medarbetare och den verksamhet som bedrivs
Anpassningar för en medarbetare får inte innebära ökad
arbetsbelastning och därmed risk för ohälsa hos övriga medarbetare.
Anpassningar ska vara tidsbegränsade och utvärderas noggrant.
Åtgärder ska vara inriktade på återgång i ordinarie arbete eller inom
ramen för befintligt anställningsavtal. Tillfälliga placeringar med
andra arbetsuppgifter kan ibland vara aktuellt, men ska vara
tidsbegränsade och ha ett tydligt syfte.

Chef ansvarar för att vidta lämpliga åtgärder och löpande utvärdera dessa
tillsammans med medarbetaren. HR-specialist ska vara involverad.
3.6 Uppföljningsmöte
Uppföljningsmöten mellan chef och medarbetare ska ske kontinuerligt
under en rehabiliteringsprocess. Här diskuteras nuläge, fortsatt planering
och eventuella förändringar eller justeringar i anpassningsåtgärder och
tidsramar. Dessa möten ska dokumenteras och planen för återgång i arbete
ska uppdateras om förändringar gjorts i planeringen.
3.7 Avstämningsmöte
Om chef upplever att det finns behov av ett avstämningsmöte med
Försäkringskassan tas en kontakt med dem och meddelar att ett sådant
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behov finns. Försäkringskassan kallar numera sällan på eget initiativ till
sådana möten. Avstämningsmötet kan ses som ett komplement till
rehabiliteringsmötet och involvera delvis samma aktörer utifrån behov.
3.8 Arbetsträning under sjukskrivningstid
Arbetsträning är en rehabiliteringsåtgärd som endast kan beslutas av
Försäkringskassan. Om arbetsträning är aktuellt, på rekommendation från
läkare eller önskemål från medarbetaren, tas därför alltid en kontakt med
Försäkringskassan. Insatsen får inte påbörjas förrän chef har fått ett skriftligt
beslut om att arbetsträning har beviljats. Om arbetsträning påbörjas utan att
beslut finns är det att betrakta som arbete och lön ska utbetalas.
Insatsen ska planeras och genomföras i samråd mellan chef, medarbetare,
läkare och Försäkringskassa för att få bästa effekt. Observera att
arbetsträning ska genomföras i syfte att främja återgång i arbete inom det
område där medarbetaren arbetstränar. Om medarbetaren arbetstränar i
annat arbete än det ordinarie ska det finnas möjlighet för medarbetaren att
fortsätta arbeta där om allt fungerar bra.
3.9 Bedöma arbetsförmågan
I vissa fall behövs en mer systematisk genomgång och bedömning av
arbetsförmågan. Detta görs i samråd med HR-specialist. Denna bedömning
kan göras i en enklare form av chef och HR-specialist, eller i särskilda fall i
fördjupad form med hjälp av företagshälsovården.
3.9.1 Bedömning av arbetsförmågan
En arbetsförmågebedömning ska ge svar på vilka av de ordinarie
arbetsuppgifterna som medarbetaren klarar av att utföra efter genomförd
handlingsplan. Bedömningen görs genom att lista och analysera samtliga
arbetsuppgifter som ingår i medarbetarens ordinarie arbete, stora som små.
Mall för en sådan utredning finns hos HR.
3.9.2 Fördjupad arbetsförmågeutredning via företagshälsovården
När det finns skäl att tro att medarbetaren inte kommer att kunna återgå till
arbetsuppgifter inom ramen för sitt anställningsavtal, kan en fördjupad
arbetsförmågeutredning utifrån diagnos och medicinsk utredning
genomföras. Denna utredning genomförs av företagshälsovården.
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3.10 Rätt till ledighet under sjukdomstid
Det finns en lagstadgad rätt för den sjukskrivne att ansöka om ledighet för
att prova annat arbete under dag 91 – 365 i sjukfrånvaroperioden.
Försäkringskassan kan bevilja ett särskilt program som Arbetsförmedlingen
utför tillsammans med den anställde. När Försäkringskassan lämnar över till
Arbetsförmedlingen ska personen inte längre anses som sjukskriven. Den
anställde ansöker om tjänstledighet för att delta i Arbetsförmedlingens
insatser. Chef har dock ett fortsatt rehabiliteringsansvar och ska hålla
kontakt med medarbetaren under ledigheten.
3.11 Bidrag till insatser och utredningar
3.11.1 Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd
Arbetsgivare kan få stöd från Försäkringskassan för att utreda, planera,
genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder. Bidrag kan utgå med
hälften av kostnaderna upp till 10 000 kronor per medarbetare för insatser
som syftar till att förebygga och förkorta sjukfrånvaro. Exempel på sådana
åtgärder är kartläggning av anpassningsbehov, stödjande samtal, stress- och
konflikthantering och handledning. Ansökan görs av arbetsgivaren. Mer
information finns på Insidan och på Försäkringskassans hemsida.
3.11.2 Rehabiliteringsstöd från AFA
Arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning från AFA för upp till hälften av
kostnaden när en medarbetare genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.
Exempel på detta är samtalsstöd för att undvika sjukskrivning,
livsstilsförändringskurs eller beroendebehandling. Ansökan om stödet görs
av arbetsgivaren. Mer information finns på Insidan samt på AFA:s hemsida.
3.12 Medarbetaren medverkar inte i sin egen rehabilitering
Grundläggande för arbetslivsinriktad rehabilitering är att medarbetaren så
långt det är möjligt medverkar i sin rehabilitering, dvs kommer till avtalade
möten, deltar i utredningar och håller sig till den plan som överenskommits.
Om medarbetaren, utan godtagbara skäl, inte medverkar anses arbetsgivare
ha uppfyllt sin rehabiliteringsskyldighet.
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Observera att om vägran att medverka kan anses ha en tydlig koppling till
aktuell diagnos och sjukdomsbild får detta betraktas som godtagbara skäl.
Chef ska dock alltid påtala vikten av medverkan och efterfråga sådan.
Vid ärenden där chef avser att avsluta rehabiliteringsarbetet av ovanstående
skäl ska HR-specialist alltid vara involverad. Detta eftersom det efter ett
sådant avslut vidtar en arbetsrättslig process där avslut av anställning kan bli
aktuell.
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4. Avsluta rehabilitering
I bästa fall avslutas rehabilitering med att medarbetaren återgår i ordinarie
arbete. Om det inte är möjligt gäller regler för omplacering och eventuellt
avslut på grund av personliga skäl enligt Lag om anställningsskydd (LAS).

4.1 Återgång i ordinarie arbete
En lyckad rehabilitering avslutas med att medarbetaren återgår i arbete inom
ramen för befintligt anställningsavtal. Chef ansvarar för att boka in
medarbetaren och eventuellt andra aktörer för ett avslutande möte. Vid detta
möte går parterna tillsammans igenom de åtgärder som vidtagits. Mötet
dokumenteras. Därefter förklaras rehabiliteringsarbetet avslutat.
4.2 Återgång inom ramen för anställningen ej möjlig
Om nedsättning av arbetsförmågan är stadigvarande och alla möjligheter att
anpassa och rehabilitera har uttömts, avslutas rehabiliteringsarbetet mot
ordinarie arbete. Chef kallar parterna till möte där man går igenom vidtagna
åtgärder och hur de fallit ut. Mötet dokumenteras. Det ska även finnas en
utredning som visar att medarbetaren inte kan utföra ordinarie arbete.
Rehabiliteringsprocessen kan även avslutas då medarbetaren fått beviljad
sjukersättning på heltid från Försäkringskassan.
HR ska alltid vara med i ovanstående processer.
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4.3 Uppsägning av personliga skäl
När återgång inom ramen för anställningen inte är möjligt kan uppsägning
av personliga skäl bli aktuell. Av praxis framgår att uppsägning kan ske om
nedsättningen av arbetsförmågan är stadigvarande och medarbetaren inte
kan utföra ”arbete av någon betydelse” för arbetsgivaren. Bevisbördan
ligger här på arbetsgivaren. Dokumentation från rehabiliteringsarbetet är
därför av stor vikt. HR ska alltid vara med i den här processen.
För att pröva om medarbetaren kan utföra arbeta av betydelse för
arbetsgivaren måste en omplaceringsutredning genomföras. Den ska
innehålla en kartläggning av medarbetarens kompetens samt en redovisning
av samtliga lediga anställningar hos arbetsgivaren, både tillsvidare- och
tidsbegränsade anställningar.
Arbetsgivarens skyldighet att omplacera enligt LAS syftar till att skydda en
fortsatt anställning. Den säger dock ingenting om anställningsvillkor,
sysselsättningsgrad eller befattning. Vad som är ett skäligt erbjudande får
avgöras från fall till fall. Medarbetaren ska uppfylla kompetenskrav för det
erbjudna arbetet.
Ingen skyldighet finns att inrätta nya eller personliga tjänster eller att utöka
verksamheten. Om inget ledigt arbete finns att erbjuda, eller om
medarbetaren tackar nej till ett skäligt erbjudande, kan anställningen
avslutas.
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