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Vi gör Sverige rikare 
genom att få människor 
och företag att växa 
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Uppdraget inom arbetslivsinriktad 
rehabilitering 

Rehabilitering i vår verksamhet innebär att ta tillvara och utveckla 
den arbetssökandes resurser och kompetens. 

Syftet är att underlätta för den arbetssökande att finna, få, behålla 
eller återgå till en anställning. 



Personalresurser/ 
kompetens 

• Arbetsförmedlare 

• Arbetsterapeuter/Sjukgymnaster 
• Psykologer 
• Socialkonsulenter 

• Specialister syn/döv/hörsel 

• SIUS konsulenter 



Specialister inom Arbetsförmedlingen 

•	 Psykolog
- Fördjupade vägledningsinsatser
- Arbetspsykologiska utredningar
- Stödsamtal 
- Psykosocialt anpassningsstöd 

•	 Socialkonsulent 
- Utreda och bedöma sökandes sociala situation i  förhållande 
till arbete 
- Samverka med andra myndigheter och aktörer
- Information och råd i sociala och socialrättsliga frågor
- Psykosocialt anpassningsstöd 



Specialister - fortsättning 

•	 Arbetsterapeut/sjukgymnast
- Klargöra arbetsförutsättningar
- Aktivitetsbaserad bedömning av arbetsförutsättningar
- Anpassning 
- Utprovning av hjälpmedel 

•	 Övrigt…
- Konsultationer till arbetsförmedlare 
- Vård- och myndighetskontakter
- Genomgång av medicinska dokument 



– Skriver förfrågningar/sammanfattningar som den arbetssökande 
kan 

– ta med sig till ett vårdbesök 

Vårdkontakter inför anpassning för den 
arbetssökande 

•	 Länkar till vården när den arbetssökande inte har en etablerad 
kontakt och/eller har svårt att ordna kontakten själv 

•	 Kontakt med vårdcentralen kring den arbetssökandes status 
och vårdplanering inför planering och anpassning av aktiviteter 

•	 Vad innebär det praktiskt? 
–	 Bokar telefontider för rådgivning 
–	 Bokar telefontid med behandlaren (läkare, kurator, sjukgymnast) 
–	 för avstämning 



 

När behöver Arbetsförmedlingen ett 
medicinskt underlag? 

•	 När den arbetssökande har angett sjukdom eller 
funktionsnedsättning som ett hinder för att delta på hel-/deltid. 

•	 Ett medicinskt underlag bör innehålla relevant information för 
att kunna planera och individanpassa aktiviteter. 

•	 Styrka ett medicinskt tillstånd, funktionsnedsättning och 

aktivitetsbegränsning inför beslut om särskilda insatser för

personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt

arbetsförmåga (exempelvis arbetshjälpmedel eller 

lönesubvention).
 

•	 Viktig information kan vara; beskrivning av 

funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning, medicinpåverkan, 

prognos. 




Hur går vi vidare? 

• Vad vinner vi med en utökad samverkan? 
• Hur ska vi få till det praktiskt? 

– Möjligheter? 
– Hinder? 
– Hur får vi kontakt med varandra? 


