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1. Vad innebär tjänsten

Som arbetsgivare har du ett omfattande rehabiliteringsansvar enligt lag för dina anställda. Det regleras bland
annat i Arbetsmiljölagen, Socialförsäkringsbalken och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Vår rehabiliteringstjänst hjälper dig som arbetsgivare att axla ditt rehabiliteringsansvar och om dina anställda
skulle behöva så får de stöd för att snabbare komma tillbaka till arbetet efter en sjukskrivning. I tjänsten ingår
både rehabiliteringssamordning och insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering för dina anställda under de
förutsättningar som finns i denna beskrivning. Denna beskrivning kan vid behov komma att ändras av Swedbank
Försäkring .

2. Vilka kan nyttja den

Alla anställda som har sjukförsäkring inom Swedbank pensionsplan får nyttja rehabiliteringstjänsten. Tjänsten
kostar inget extra.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst avsluta den kostnadsfria rehabiliteringstjänsten.

3. När kan man nyttja tjänsten

Tjänsten kan nyttjas om du eller någon av dina anställda har varit sjukskriven helt eller delvis i minst 20
kalenderdagar och antas vara fortsatt sjukskriven i mer än 60 dagar. Det gäller även om sjukskrivningen har
pågått i sammanlagt minst 20 kalenderdagar vid minst 6 tillfällen under en 12 månaders period. Tjänsten
omfattar samtliga anställda. Det innebära att även ägare och närstående som är anställda och som omfattas av
bolagets sjukförsäkring i Swedbank pensionsplan.
Det krävs ingen kvalificeringstid i försäkringen för att få nyttja tjänsten.

4. När och hur görs anmälan?

Anmälan ska göras till Swedbank Försäkrings samarbetspartner Feelgood när du eller den anställde har varit
sjukskriven i 20 dagar, dock senast på 25e sjukskrivningsdagen. Om sjukskrivningen har pågått vid minst 6
tillfällen under en 12 månaders period så ska anmälan göras senast dag 5 på den sista sjukskrivningsperioden.
Om anmälan görs vid senare tillfälle måste Swedbank Försäkring AB först godkänna anmälan för att du ska
kunna nyttja tjänsten.
Anmälan om rehabiliteringsstöd görs av dig eller av de anställde genom att ringa Feelgood på 010-810 8363.

5. Hur länge kan man nyttja tjänsten

Tjänsten kan nyttjas så länge Swedbank Försäkring AB godkänner det, dock maximalt i tolv månader från det
att anmälan har gjorts till Feelgood. De nödvändiga förutsättningarna för att rehabiliteringen ska bli bra måste
finnas utifrån Feelgoods råd för en framgångsrik rehabilitering, baserat på Feelgoods expertis inom området för
arbetslivsinriktad rehabilitering samt beprövad erfarenhet.

6. Vad ingår i tjänsten

I tjänsten ingår vägledning av en rehabiliteringsledare hos Feelgood som utreder och tar fram en
rehabiliteringsplan.
Tjänsten ersätter även för insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering enligt rehabiliteringsplanen. Alla
insatser i rehabiliteringsplanen måste vara godkända av Swedbank Försäkring AB.
Totala rehabiliteringskostnader för vägledning samt arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser får maximalt
uppgå till 50 000 kronor per person.
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Om den sjukskrivne eller arbetsgivaren väljer att inte följa rehabiliteringsplanen så ersätter inte Swedbank
Försäkring AB några kostnader för rehabilitering.
Swedbank Försäkring AB ersätter nödvändiga kostnader för utredning och rehabiliteringsinsatser längst till och
med dag 90 i sjukskrivningsperioden. Därefter behöver Swedbank Försäkring ta ett nytt beslut om fortsatta
insatser i maximalt i tolv månader från det att anmälan har gjorts till Feelgood.

7. Rehabiliteringsledare

Efter att ni har gjort en anmälan till Feelgood görs en bedömning om det finns behov av rehabilitering. Om behov
finns får ni tillgång till en rehabiliteringsledare, som ger vägledning och stöd i rehabiliteringen. Ni kan också får
hjälp att samordna möten mellan exempelvis den sjukskrivne, arbetsgivare, vårdgivare och Försäkringskassan.

8. Rehabiliteringsutredning

Rehabiliteringsledare gör en kartläggning av den sjukskrivnes situation och tar fram förslag till en utredning samt
en rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsledaren driver också genomförandet av de insatser som lagts in i planen.
Du som arbetsgivare har fortfarande det yttersta ansvaret för dina anställdas arbetslivsinriktade rehabilitering.
Rehabiliteringen bygger på att både du och den anställde ska medverka aktivt till rehabiliteringen.

9. Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsledaren utreder och hjälper till med att ta fram de upplysningarna som Försäkringskassan eller
arbetsgivaren behöver för att sammanställa en rehabiliteringsplan enligt gällande regler.
Tillsammans med rehabiliteringsledaren tar du och den anställde fram ett förslag till rehabiliteringsplan,
alternativt en plan för att komma tillbaka till arbetet. Rehabiliteringsledaren samordnar de åtgärder som finns
med i rehabiliteringsplanen och ser till att planen följs upp löpande.

10. Insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering

Tjänsten ersätter följande insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering:
●

Samtalsterapi

●

Fysioterapi

●

Bedömning av specialistläkare i allmänmedicin (vid behov).

För att Swedbank Försäkring ska kunna betala ut ersättning måste åtgärderna ingå i rehabiliteringsplanen.
Målsättningen ska vara att den sjukskrivne ska kunna komma tillbaka till sitt nuvarande arbete så fort som
möjligt och i andra hand erbjudas andra arbetsuppgifter i företaget. I annat fall ska målet med rehabiliteringsinsatserna vara att det ska vara möjligt att få ett annat passande arbete på arbetsmarknaden. För övriga insatser
är det du som arbetsgivare som står för kostnaderna. Tjänsten ersätter inte den medicinska vården som åligger
den offentligt finansierade sjukvården i Sverige.
Samtalsterapi
Om det ingår behandling av terapeut, exempelvis KBT, står Swedbank Försäkring AB för rimliga kostnader.
Behandlingen ska ske hos vårdgivare som rekommenderats av rehabiliteringsledaren och ska vara godkända av
Swedbank Försäkring AB.
Fysioterapi
Om det ingår behandling av fysioterapeut i rehabiliteringsplanen, står Swedbank Försäkring AB för rimliga
kostnader som inte täcks av annan försäkring. Exempel på behandlingar kan vara sjukgymnastik för att undvika
framtida besvär eller förbättra rörelseförmågan. Behandling ska ske hos vårdgivare som rekommenderats av
rehabiliteringsledaren och ska vara godkända av Swedbank Försäkring AB.
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Bedömning av specialistläkare
Om det i rehabiliteringsplanen framgår att det finns behov av bedömning av specialistläkare i allmänmedicin,
står Swedbank Försäkring AB för rimliga kostnader. Bedömningen ska ske hos vårdgivare som rekommenderats
av rehabiliteringsledaren och ska vara godkända av Swedbank Försäkring AB. Det ingår en bedömning i
rehabiliteringssyfte i tjänsten.

11 Återkommande sjukskrivning

Om du eller den anställde har fått rehabiliteringsinsatser och behöver det igen för samma sjukskrivningsorsak
finns det möjlighet att få det. Den sjukskrivne behöver då ha varit fri från symtom, behandlingar och medicinering
under minst tolv månader.
Om en sjukskrivning eller arbetsoförmåga saknar koppling till tidigare sjukskrivning, går det bra att nyttja
tjänsten på nytt för den försäkrade.
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