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Inledning

Detta dokument omfattar en första ansats till en förteckning av insatser som syftar till
återgång i arbete. Arbetet har genomförts inom ramen för projektet Stöd för rätt sjukskrivning,
ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting
(SRS).
Målet med insatsförteckningen är att den ska:


strukturera data, kunskap och rekommendationer om insatser som syftar till återgång i
arbete
 innehålla termer, definitioner, anmärkningar och hierarkier (begreppssystem) för de
ingående insatserna.
 kunna användas för att kommunicera information om insatser mellan olika aktörer i
rehabiliteringsprocessen
 ställa krav på it-system som ska förmedla sådan information strukturerat
Arbetet har kontinuerligt stämts av med ett flertal aktörer som har gett sin syn på vilka
insatser som är relevanta och hur de ska benämnas och beskrivas. Det har dock visat sig att
det är ett stort arbete att få alla berörda aktörer att komma överens om en uppsättning insatser
med tillhörande definitioner som kräver såväl tid som resurser. Projektet har därför inte haft
möjlighet att nå fram till en första kvalitetssäkrad version av insatsförteckningen utan detta
dokument ska ses som en första ansats till en förteckning av insatser som behöver arbetas
vidare med. Det har alltså inte skett någon formell remissomgång av aktuell version av detta
dokument.
Under arbetets första del erhöll projektet terminologiskt stöd från Terminologicentrum TNC.
När arbetet med insatserna fortsatte utan medverkan av TNC tillkom en del termer med
tillhörande definitioner som därmed inte har genomgått en terminologisk granskning. Dessa är
markerade i dokumentet och behöver kvalitetssäkras i det fortsatta arbetet med
insatsförteckningen.

Stöd för rätt sjukskrivning
– ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan
och Sveriges Kommuner och Landsting

2
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Insatser

Svensk term
Definition

arbetsinriktad insats [1]
insats som en aktör utför för att undvika att en individ sjukskrivs
eller för att underlätta att en individ återgår i arbete eller påbörjar
ett arbete på arbetsmarknaden

Anmärkning

Insatserna kan omfatta individer som har fått problem som
riskerar att leda till sjukskrivning, individer som är sjukskrivna
eller som har en varaktig nedsatt arbetsförmåga.
Förslag på alternativ term: arbetsförberedande insats

Svensk term

rehabkoordinering [1.1]
rehabsamordning

Svensk synonym
Definition

arbetsinriktad insats som innebär att en aktör samordnar
individens rehabilitering gentemot övriga aktörer och inom
aktörens verksamhet

Anmärkning

Rehabkoordinatorer ska i första hand förbättra och koordinera
arbetet inom vården när det gäller utredning, behandling och
rehabilitering för sjukskrivna och patienter som riskerar
sjukskrivning. De ska dessutom vara kontaktpersoner mellan
olika enheter inom vården och mellan vården och övriga aktörer i
samhället. (Ref: Annie Hansen-Falkdal, ReKoord-projektet
Nationell utvärdering av koordinatorsfunktionen inom
sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet)
Insatsen rehabkoordinering kan sättas in före, under och efter
sjukperioden.

Svensk term

arbetsanpassning [1.2]
Arbetsplatsanpassning

Svensk synonym
Definition

arbetsinriktad insats som innebär att arbetsförhållandena inom
ramen för individens anställning, i möjligaste mån och efter
dialog med arbetsgivaren, anpassas till individens särskilda
förutsättningar.

Anmärkning

Arbetsanpassning kan innebära att individen har samma
arbetsuppgifter som tidigare, men får stöd t.ex. genom
arbetsmetodsanpassning, arbetsresa, arbetstidsanpassning eller
tillhandahållande av hjälpmedel.
Insatsen arbetsanpassning kan sättas in före, under och efter
sjukperioden.

Svensk term

arbetsmetodsanpassning [1.2.1]
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Definition

arbetsanpassning i form av ändrade arbetsmetoder

Anmärkning

Insatsen kan vara av såväl tillfällig som permanent karaktär.
Insatsen arbetsmetodsanpassning kan sättas in före, under och
efter sjukperioden.

Svensk term

arbetsresa [1.2.2]
arbetsanpassning som innebär att individ som kan arbeta men inte
kan ta sig till arbetet på vanligt sätt får ersättning för kostnader
för transport till och från arbetsplatsen

Definition

Anmärkning

Insatsen arbetsresa kan sättas in före, under och efter
sjukperioden.
Vid sjukskrivning ska arbetsgivaren betala till och med dag 14
och Försäkringskassan betalar från och med dag 15 och i tre
månader maximalt. Individen behöver dock inte vara sjukskriven
utan kan ändå få ersättning av Försäkringskassan för kostnader
för transport till och från arbetsplatsen.
Vanlig lön betalas ut för den tid som den anställda arbetar, plus
merkostnaden för resor. Möjligheten till insatsen arbetsresa gäller
även vid deltidssjukskrivning. Då kan arbetsgivaren betala till
exempel halv sjuklön, halv lön och merkostnader för resor till och
från arbetsplatsen.
För de personer som saknar arbete finns en motsvarande insats,
sökanderesa, som kan sättas in för att göra det möjligt för en
individ att ta sig till och från exempelvis ett
arbetsmarknadspolitiskt program. Då Arbetsförmedlingen än så
länge inte har deltagit i framtagandet av insatsförteckningen är
insatsen sökanderesa ännu inte en del av förteckningen.

Svensk term

arbetstidsanpassning [1.2.3]
arbetsanpassning i form av omläggning av eller förändringar i
individens arbetstid

Definition
Anmärkning

Exempel på arbetstidsanpassning är schemabyte, fler raster,
kortare pass, förläggning av arbetstid till dagtid istället för nattetid
(t ex vid diabetes och graviditet).

Svensk term

arbetsuppgiftsanpassning [1.2.4]
arbetsanpassning i form av förändrade och för individen mer
anpassade arbetsuppgifter

Definition
Anmärkning

Insatsen kan vara av såväl tillfällig som permanent karaktär.
Insatsen arbetsuppgiftsanpassning kan sättas in före, under och
efter sjukperioden.

2016-10-04

Stöd för rätt sjukskrivning
Dnr SKL:
Rikard Lövström, Kristin S Bertilsson

Svensk term
Definition

Version: Arbetsversion
Insatsförteckning SRS 2016

Sidan 8 av 20

tillhandahållande av hjälpmedel [1.2.5]
arbetsanpassning i form av att individen tillhandahålls ett
arbetshjälpmedel

Anmärkning

I vissa fall behövs en ergonomisk arbetsplatsbedömning
genomföras för att det ska vara möjligt att tillhandahålla rätt
arbetshjälpmedel.
Insatsen tillhandahållande av arbetshjälpmedel kan sättas in före,
under och efter sjukperioden.

Svensk term

byte av arbetsställe [1.2.6]
arbetsanpassning i form av förändrad fysisk arbetsplats inom
samma anställning

Definition
Anmärkning

Insatsen kan vara av såväl tillfällig som permanent karaktär.
Insatsen byte av arbetsställe kan sättas in före, under och efter
sjukperioden.

Redaktörsanmärkning

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

arbetsplatsaktivitet [1.3]

Definition

arbetsinriktad insats som innebär att något görs på arbetsplatsen
med syfte att underlätta återgång i arbete

Anmärkning

Insatsen arbetsplatsaktivitet kan sättas in före, under och efter
sjukperioden.

Redaktörsanmärkning

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

arbetsplatsbesök [1.3.1]
arbetsplatsaktivitet i form av att individen besöker arbetsplatsen
utan någon koppling till arbetskrav

Definition
Anmärkning

Insatsen arbetsplatsbesök kan sättas in före och under
sjukperioden.

Svensk term

stöd för social interaktion på arbetsplatsen [1.3.2]
arbetsplatsaktivitet som ska uppmuntra individen till ökad social
interaktion på arbetsplatsen

Definition
Anmärkning

Insatsen stöd för social interaktion kan sättas in före, under och
efter sjukperioden.

Svensk term

arbetsprövning [1.3.3]
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Definition

arbetsplatsaktivitet i form av en utredning som ska klarlägga
vilken funktionsförmåga den sjukskrivne har eller kan uppnå med
hjälp av rehabilitering

Anmärkning

Under arbetsprövningen får den anställda prova olika
arbetsställningar och arbetsmoment. På så sätt får man reda på
vad den anställda klarar av fysiskt och psykiskt.
Arbetsprövningen ger underlag till ett lämpligt åtgärdsprogram
och pågår vanligtvis under en tvåveckorsperiod.
Under tiden för arbetsprövning erhåller den sjukskrivne
sjukpenning från Försäkringskassan. Insatsen arbetsprövning
godkänns av Försäkringskassan innan den genomförs.
Arbetsprövning är en utredande insats.
Insatsen arbetsprövning kan endast sättas in under sjukperioden.

Svensk term

arbetsträning [1.3.4]
arbetsplatsaktivitet som syftar till att den sjukskrivne får träna på
att utföra sina ordinarie arbetsuppgifter utan produktionskrav

Definition
Anmärkning

Insatsen arbetsträning måste alltid godkännas av
Försäkringskassan innan den får genomföras. Under tiden för
arbetsträning erhåller den sjukskrivne rehabiliteringsersättning
från Försäkringskassan. Efter avslutad arbetsträning kan den
sjukskrivne fortsätta sin återgång i arbete med
deltidssjukskrivning om inte full arbetsförmåga har uppnåtts
under tiden för arbetsträning. Syftet med arbetsträning är att den
sjukskrivne ska återfå sin arbetsförmåga genom att träna på sina
ordinarie arbetsuppgifter.
Om insatsen arbetsträning utförs hos den arbetsgivare som den
sjukskrivne är anställd hos är insatsen begränsad till 3 månader.
Om arbetsträningen gäller ny tjänst hos arbetsgivaren eller hos
annan arbetsgivare kan insatsen pågå i upp till 1 år.
Arbetsträning är en behandlande insats.
Insatsen arbetsträning kan endast sättas in under sjukperioden.

Svensk term

ergonomisk arbetsplatsbedömning [1.3.5]
arbetsplatsaktivitet insats som innebär att individens ergonomi på
arbetsplatsen bedöms

Definition
Anmärkning

Insatsen ergonomisk arbetsplatsbedömning kan sättas in före,
under och efter sjukperioden.
Jämför med tillhandahållande av arbetshjälpmedel.

Svensk term

kontakt mellan aktörer [1.4]
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Definition

arbetsinriktad insats som innebär att två eller flera aktörer har
kontakt med varandra angående en individs arbetsförmåga

Anmärkning

Exempel: kontakt mellan arbetsgivare och hälso- och sjukvården
med syftet att diskutera en individs möjlighet till arbete.

Redaktörsanmärkning

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

flerpartsmöte [1.4.1]

Definition

kontakt mellan aktörer i form av möte mellan minst tre aktörer

Anmärkning
Redaktörsanmärkning

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

avstämningsmöte [1.4.1.1]
flerpartsmöte i form av fysiskt möte mellan den sjukskrivne,
Försäkringskassan och minst en annan part för att klarlägga vad
den sjukskrivne till följd av sin sjukdom kan och inte kan göra
och att ta ställning till vilka insatser som krävs för att den
sjukskrivne ska kunna återgå i arbete

Definition

Anmärkning

Om det finns en arbetsgivare är denne eller dess representant med
vid ett avstämningsmöte. Övriga parter vid mötet kan exempelvis
vara behandlande läkare eller psykolog, rehabkoordinator,
Arbetsförmedlingen, företagshälsovård eller representant från
facket. Resultatet av mötet ska ligga till grund för en plan för
återgång i arbete.
Avstämningsmötet sammankallas av Försäkringskassan men kan
initieras av andra aktörer.
Insatsen avstämningsmöte kan sättas in närsomhelst under
sjukperioden.
Jämför med trepartsmöte, trepartssamtal.

Svensk term

trepartsmöte [1.4.1.2]
flertalsmöte i form av ett fysiskt möte mellan läkare, individ och
arbetsgivare eller annan part

Definition
Anmärkning

Trepartsmöte sammankallas av hälso- och sjukvården.
Insatsen trepartsmöte kan sättas in före och under sjukperioden.
Jämför med avstämningsmöte och trepartssamtal.

Svensk term

trepartssamtal [1.4.1.3]

Definition

flerpartsmöte i form av telefonsamtal mellan läkare, individ och
arbetsgivare eller arbetsförmedlare
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Anmärkning

Om individen är arbetslös deltar Arbetsförmedlingen in istället
för arbetsgivaren.
Trepartssamtal sammankallas av hälso- och sjukvården men kan
initieras av andra aktörer.
Insatsen trepartssamtal kan sättas in före och under sjukperioden.
Jämför med avstämningsmöte och trepartsmöte.

Svensk term

avstämning med arbetsgivare [1.4.2]
flerpartsmöte som innebär att en avstämning görs mellan
arbetsgivare och annan aktör

Definition
Anmärkning
Redaktörsanmärkning

Svensk term

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Definition

remiss [1.4.3]
arbetsinriktad insats som utgör beställning av tjänst eller
begäran om övertagande av vårdansvar för en individ

Anmärkning

Insatsen remiss kan sättas in före, under och efter sjukperioden.

Svensk term

medicinsk behandling[1.5]
arbetsinriktad insats som avser medicinsk behandling som syftar
till att öka en individs arbetsförmåga

Definition
Anmärkning

Insatsen behandlingsmetod kan sättas in före, under och efter
sjukperioden.

Redaktörsanmärkning:

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

FaR [1.5.1]

Svensk synonym

fysisk aktivitet på recept

Definition

medicinsk behandling som innebär individanpassad skriftlig
ordination av fysisk aktivitet till individer som behöver öka eller
ändra sin fysiska aktivitet

Anmärkning

Legitimerad personal som arbetar inom hälso- och sjukvården
får ordinera FaR. Förskrivaren ska känna till patientens aktuella
hälsostatus och ha kunskap om hur fysisk aktivitet kan användas
som prevention och behandling vid sjukdom samt ha kunskap
om motivationssamtalets betydelse.
Insatsen kan sättas in före, under och efter sjukperioden.

Svensk term

multimodal rehabiliteringsinsats [1.5.2]
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Definition

medicinsk behandling som innebär att individen får
multimodala, planerade och samordnade insatser under en
avgränsad tid mot ett mål som fastställts av individen och
deltagande aktörer

Anmärkning

Multimodal rehabilitering är specifikt utformad för
rehabilitering av patienter med stora och komplexa
rehabiliteringsbehov. Multimodal rehabilitering innefattar
medicinska, psykologiska, pedagogiska och fysiska insatser.
Multimodala rehabiliteringsinsatser kan sättas in före, under och
efter sjukperioden.

Svensk term

konflikthantering [1.5.3]

Svensk avrådd term:

konfliktlösning

Definition:

medicinsk behandling med syfte att hantera en konflikt på
arbetsplatsen

Anmärkning:

Oftast behövs en extern aktör vid denna insats, exempelvis
Företagshälsovården.
Insatsen konflikthantering kan ske före, under och efter
sjukperioden.

Svensk term

gruppterapi [1.5.4]

Svensk synonym
Definition

medicinsk behandling som går ut på att en grupp människor
samtidigt behandlas av en eller flera psykologer eller dylikt,
vanligen med samtal

Anmärkning
Redaktörsanmärkning

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

psykosocial stödinsats [1.5.5]
medicinsk behandling i form av stöd i psykologiska och sociala
frågor i och utanför arbetet

Definition
Anmärkning

Psykosociala metoder kännetecknas av att man ser människan i
sitt sociala sammanhang och att man utifrån en eller flera teorier
systematiskt arbetar för att uppnå ett visst mål.
Ofta är det andra yrkesgrupper än läkare som har möjlighet att
avgöra vilken psykosocial stödinsats som är lämplig för
individen. Detta kan exempelvis vara beteendevetare, kurator
eller psykolog.
Insatsen psykosocial stödinsats kan sättas in före, under och
efter sjukperioden.
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vardagsrehabilitering [1.5.6]
medicinsk behandling som omfattar bibehållande eller
förebyggande och återställande aktiviteter för att uppnå och
upprätthålla individens bästa möjliga funktionsförmåga i sina
vardagliga aktiviteter utifrån sina önskemål, förutsättningar och
behov

Anmärkning:

Definitionen har utgått från
http://www.fouivast.com/download/18.55340448112b9e59b898
0006615/aktivitet_sjalvstandighet.pdf.
Begreppet används till stor del inom äldrevården men också i
arbetsför ålder.

Redaktörsanmärkning:

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande
definition behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

KBT [1.5.7]

Svensk synonym

kognitiv beteendeterapi

Definition

medicinsk behandling som går ut på att individen med hjälp av
kognitiv psykoterapi förändrar sina tankar, vanor och beteenden

Anmärkning

Det typiska för kognitiv beteendeterapi är att man söker hjälpa
människor att hantera besvärande känslor som ångest och
depression samt irrationella beteenden som tvångshandlingar
och fobier med olika träningsprogram som hjälper dem att
komma bort från fastlåsta tanke- och beteendemönster och
komma in i nya som är mer realistiska och konstruktiva.
Grundtanken är att människors sätt att uppfatta, tolka och tänka
(= kognitionen) styr känsloreaktioner och motivbildning och är
avgörande för beteenden och kroppsliga reaktioner, alternativt
att det finns ett inbördes, ömsesidigt beroende mellan känslor,
beteenden, kognitioner och kroppsliga reaktioner.
I beteendeterapi, kognitiv psykoterapi och därmed också i
kognitiv beteendeterapi ligger tyngdpunkten på träning av
välfungerande beteenden och av sådana sätt att uppfatta, tänka
och känna som ger människor en realistisk bild av sig själva och
sina olika livssituationer.
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=1

Insatsen KBT kan sättas in före, under och efter sjukperioden.
Svensk term

internetbaserad KBT [1.5.7.1]

Svensk synonym

internetbaserad kognitiv beteendeterapi

Definition

KBT utformad för behandling via internet.

Anmärkning

Materialet inom internetbaserad KBT består av information,
instruktioner och övningar som beställarna gör på egen hand i
hemmet. I många sådana uppläggningar ingår uppföljande
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kontakt med en behandlare (eng: therapist-supported online
cognitive behavioural therapy, USA-stavning: therapistsupported online cognitive behavioral therapy).
Program av detta slag omfattar vanligen cirka 12 veckors
behandling (en standardtid för korttidsterapi).
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=1

Redaktörsanmärkning

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

sjukskrivning [1.6]
arbetsinriktad insats som innebär att en individ eller läkare anger
att en individ på grund av nedsatt arbetsförmåga behöver vara
frånvarande från anställning eller annan sysselsättning

Definition

Anmärkning

Sjukskrivning kan vanligtvis anges av individen själv under de 7
första dagarna och av läkare från 8:e dagen. Möjligheten finns
dock för en arbetsgivare att, om det finns särskilda skäl för det,
begära att arbetstagaren genom intyg av läkare styrker
nedsättning av arbetsförmåga från och med första dagen av en
sjukperiod (1:a-dagsintyg enligt sjuklönelagen 10§).
Sjukskrivning kan skilja i omfattning, t.ex. heltidssjukskrivning
eller deltidssjukskrivning. Inom insatsen sjukskrivning kan andra
rehabiliteringsinsatser sättas in, t.ex. arbetsträning,
arbetsanpassning och ergonomisk arbetsplatsbedömning.
Insatsen sjukskrivning initierar en sjukperiod. Insatsen kan
också innebära att sjukskrivningsgraden ändras i en befintlig
sjukperiod.
Jämför med heltidssjukskrivning, deltidssjukskrivning, flexibel
sjukskrivning.

Svensk term
Definition

heltidssjukskrivning [1.6.1]
sjukskrivning i en heltidsomfattning, d.v.s. att individens
arbetsförmåga är nedsatt till 100 %

Redaktörsanmärkning

Insatsen heltidssjukskrivning sätts in under sjukperioden.

Svensk term

deltidssjukskrivning [1.6.2]

Avrådd term

partiell sjukskrivning

Definition

sjukskrivning i en deltidsomfattning

Anmärkning

En läkare deltidssjukskriver av olika anledningar:
• individen behöver vara på jobbet på deltid för att frånvaro
från arbetet försämrar sjukdomen (t.ex. social fobi)
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•

individen behöver vara på jobbet på deltid för att det är
bra för läkningen (t.ex. ländryggssmärta)
• individen behöver vara frånvarande från jobbet på deltid
för hen läker inte annars (t.ex. operation)
• individen behöver vara frånvarande från jobbet på deltid
för att hens sjukdom inte ska förvärras (t.ex.
utmattningssyndrom).
Insatsen deltidssjukskrivning sätts in under sjukperioden.
FK använder uttrycket partiell sjukpenning som term för utbetald
ersättning vid deltidssjukskrivning. Termen partiell sjukskrivning
avråds dock från användning för detta insatsbegrepp.
Svensk term
Definition

försäkringsskydd [1.7]
arbetsinriktad insats i form av någon typ av ersättning till individ
som är helt eller delvis förhindrad att arbeta

Anmärkning

Insatsen försäkringsskydd kan sättas in före, under och efter
sjukperioden

Redaktörsanmärkning

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

förebyggande sjukpenning [1.7.1]
försäkringsskydd i form av ersättning till individ som är helt eller
delvis förhindrad att arbeta på grund av behandling eller
rehabilitering som syftar till att förebygga sjukdom eller förkorta
sjukdomstid

Definition

Anmärkning

Svensk term
Svensk synonym
Definition

För att en person ska ha rätt till förebyggande sjukskrivning ska
behandlingen eller rehabiliteringen ha ordinerats av en läkare och
ingå i en plan som har godkänts av Försäkringskassan. Enstaka
besök ger inte rätt till ersättning.
Även den som är arbetslös omfattas av den här rätten. Det beror
på att han eller hon inte kan ta arbeten som erbjuds under den tid
som behandlingen eller rehabiliteringen pågår.
Förebyggande sjukskrivning kan vara ett alternativ till
sjukskrivning.
Insatsen ”förebyggande sjukskrivning” kan sättas in före
sjukperioden. Jämför flexibel sjukpenning.
flexibel sjukpenning [1.7.2]
individstyrd arbetsinsats under sjukperiod
försäkringsskydd där individen själv kan anpassa uttaget av
ersättning efter sitt dagliga mående
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Anmärkning

FK har beslutat (via förebyggande sjukpenning och den plan
som FK accepterat)att patienten kan anpassa sin arbetsinsats
efter det dagliga måendet.
Cancerklinikerna i Västra Götaland och Försäkringskassan
driver tillsammans ett projekt för att göra det enklare att
kombinera medicinsk behandling och fortsatt arbete. Målet med
projektet är att stödja en individ som ska genomgå en
cancerbehandling för att kunna arbeta mellan sina behandlingar
om individen kan, och på sikt göra det lättare för individen att
komma tillbaka till arbete.
http://skl.se/download/18.16df26f114fdef8cb48c60f8/14452646
72155/KombineraArbeteCancerbehandling-A5-20150810.pdf
Liknande försök har gjorts på fler ställen i landet.
Insatsen flexibel sjuk sjukskrivning/ individstyrd arbetsinsats
under sjukskrivningsperiod kan sättas in under före och under
sjukperioden

Svensk term

bilstöd [1.7.3]
arbetsinriktad insats i form av att individen får ersättning för att
möjliggöra att bilen kan användas som färdmedel och därmed
möjliggöra arbete

Definition

Redaktörsanmärkning

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

insats som rör anställning [1.8]
arbetsinriktad insats som innebär att en individs anställning
förändras

Definition
Anmärkning
Redaktörsanmärkning

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

nytt anställningserbjudande hos samma arbetsgivare
[1.8.1]
insats som rör anställning som innebär att individen får
erbjudande om ny anställning inom samma arbetsgivare

Definition
Anmärkning

Erbjudandet kan bli aktuellt i de fall arbetsanpassning inte har
möjliggjort att individen kan återgå till arbete inom befintlig
anställning. Arbetsgivaren är den som ansvarar för att se över
sina möjligheter att erbjuda en ny anställning till individen.
Detta sker ofta i dialog med individ och fack.
Om individen inte accepterar ett erbjudande så är inte
anställning hos arbetsgivaren aktuellt.
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Insatsen nytt anställningserbjudande hos samma arbetsgivare
kan sättas in före, under och efter sjukperioden.
Redaktörsanmärkning

Ändring efter leverans från TNC. Term med tillhörande
definition behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

stöd vid arbetssökande [1.8.2]
insats som rör anställning som innebär att en individ med
nedsatt arbetsförmåga på grund av medicinskt klarlagd
funktionsnedsättning får stöd med att söka arbete

Definition

Anmärkning

Insatsen stöd vid arbetssökning kan sättas in under och efter
sjukperioden. Insatsen förekommer dock oftast i tredje kvartalet
inom rehabiliteringskedjan, där arbetsanpassning eller nytt
anställningserbjudande hos samma arbetsgivare tidigare har
prövats.
Individen har rätt enligt lag att få ledigt för att på grund av
sjukdom prova annat arbete (lag (2008:565). Enligt lagen får
ledigheten och den sjukperiod som ligger till grund för rätten till
ledighet tillsammans uppgå till högst 12 månader.

Redaktörsanmärkning

Ändring efter leverans från TNC. Term med tillhörande
definition behöver därför kvalitetssäkras. Denna insats behöver
diskuteras ytterligare tillsammans med bland annat
Arbetsförmedlingen.

Svensk term

ny anställning [1.8.3]
Insats som rör anställning som innebär att en individ tar en ny
anställning

Definition
Anmärkning
Redaktörsanmärkning

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

subventionerad anställning [1.8.4]
insats som rör anställning där arbetsgivaren får ett ekonomiskt
stöd för att anställa en individ

Definition
Anmärkning

Exempel: Samhall, Galaxen Bygg AB
Insatsen subventionerad anställning kan sättas in före, under och
efter sjukperioden.

Redaktörsanmärkning

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras. Denna insats behöver diskuteras
ytterligare tillsammans med bland annat Arbetsförmedlingen.

Svensk term

lönestöd [1.9]
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Definition

arbetsinriktad insats som innebär att befintlig eller framtida
arbetsgivare kan få bidrag till lön för anställning av en individ.

Anmärkning

Stödet ska kompensera för exempelvis anpassningar av
arbetsuppgifter och arbetsplats. Syftet med stödet är att öka
individens möjligheter att behålla eller få en anställning där
individens kompetens och färdigheter tas tillvara.
Lönestöd kan ges till individer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga men kan även ges till andra
grupper.
Exempel på typer av lönestöd är anställning med lönebidrag,
skyddad anställning och utvecklingsanställning. Samtliga
administreras av Arbetsförmedlingen.
Insatsen lönestöd kan sättas in före, under och efter
sjukperioden.

Redaktörsanmärkning

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande
definition behöver därför kvalitetssäkras.
Denna insats behöver diskuteras ytterligare tillsammans med
bland annat Arbetsförmedlingen.

Svensk term

utbildningsinsats [1.10]
arbetsanpassning insats där en individ med nedsatt
arbetsförmåga får stöd med att utbilda i syfte att öka sina
möjligheter att få ett arbete

Definition:

Anmärkning:

Denna insats kan initieras av drivas av olika aktörer exempelvis
arbetsgivaren (då under termen inskolning) eller
Arbetsförmedlingen (då under termen omskolning)

Redaktörsanmärkning:

Definition framtagen efter leverans från TNC. Definitionen
behöver därför kvalitetssäkras. Denna insats behöver diskuteras
ytterligare tillsammans med bland annat Arbetsförmedlingen.

Svensk term
Definition

omskolning [1.10.1]
utbildningsinsats insats där en individ med nedsatt arbetsförmåga
som inte kan fortsätta med sitt tidigare yrke får stöd med att
utbilda sig till annat yrke

Anmärkning

Insatsen omskolning kan sättas in före eller efter sjukperioden,
men inte under.

Redaktörsanmärkning

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

inskolning [1.10.2]

Definition

utbildningsinsats insats där en individ med nedsatt arbetsförmåga
som inte kan fortsätta med sina tidigare arbetsuppgifter får stöd
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från sin arbetsgivare med att utbilda för att möjliggöra återgång i
arbete hos arbetsgivaren.
Anmärkning

För denna insats är arbetsgivaren ansvarig och finansiär.
Insatsen inskolning kan sättas in före eller efter sjukperioden,
men inte under.

Redaktörsanmärkning

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

framtagande av rehabiliteringsplan [1.11]
arbetsinriktad insats som innebär att en plan för hur
rehabiliteringen ska genomföras skapas

Definition
Anmärkning
Redaktörsanmärkning

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

framtagande av samordnad individuell plan [1.11.1]

Svensk synonym

framtagande av SIP

Definition

framtagande av rehabiliteringsplan där landsting och kommun
tillsammans upprättar en individuell plan för en individ då det
finns behov av både hälso- och sjukvård och stöd från
socialtjänsten.

Anmärkning

Olika aktörer kan föreslå att ett arbete med en samordnad
individuell plan ska startas upp och delta i arbetet med planen.
Dock är det landsting och kommun som är skyldiga att upprätta
samordnad individuell plan när de bedömer att det behövs.
SIP ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den
enskilde1.
För att starta ett SIP-arbete krävs alltid att den enskilde har gett
sitt samtycke.

Redaktörsanmärkning:

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

rehabiliteringsutredning [1.12]
arbetsinriktad insats som innebär utredning av individens
möjligheter till rehabilitering

Definition
Anmärkning
Redaktörsanmärkning

1

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Text hämtad från http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/samordnadindividuellplan-sip
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arbetsförmågebedömning [1.12]
arbetsinriktad insats som innebär en bedömning av individens
arbetsförmåga.
Görs exempelvis i samband med läkarintyg för bedömning av
rätten till sjukpenning, särskilt läkarutlåtande, teammedicinsk
utredning eller aktivitetsförmågeutredning.

Anmärkning
Redaktörsanmärkning

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

aktivitetsförmågeutredning [1.12.1]

Svensk synonym

AFU

Definition

arbetsförmågebedömning i form av en kompletterande medicinsk
bedömning av förutsättningar för arbete vilket ska ge ska ge en
fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för
individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet.

Anmärkning
Redaktörsanmärkning

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

teambaserad medicinsk utredning [1.12.2]

Svensk synonym

TMU

Definition

arbetsförmågebedömning i form av en fördjupad utredning av ett
tvärprofessionellt team för bedömning av individens medicinska
förutsättningar för arbete

Anmärkning
Redaktörsanmärkning

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

Svensk term

särskilt läkarutlåtande [1.12.3]

Svensk synonym

SLU

Definition

arbetsförmågebedömning i form av en fördjupad bedömning av
en läkare av medicinska förutsättningar för arbete.

Anmärkning
Redaktörsanmärkning

Tillägg efter leverans från TNC. Term med tillhörande definition
behöver därför kvalitetssäkras.

