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Rutin för dokumentation i samband med rehabilitering  

Som arbetsgivare har vi enligt lag rehabiliteringsansvar. För att vara säkra på att varje 

medarbetare fått det rehabiliteringsstöd som är möjligt och för att kunna se att vi uppfyller 

alla de krav som ställs på oss som arbetsgivare är dokumentation av största vikt.  

1. Chefers dokumentation av rehabiliteringsåtgärder 
Grundläggande är att de insatser som vidtas, de anpassningsmöjligheter som utreds, de 

beslut som fattas och de grunder dessa vilar på dokumenteras. Även beslut som innebär att 

vissa åtgärder inte utförs ska dokumenteras. Chefen ska även be medarbetaren om 

samtycke till att arbetsgivaren får delge personuppgifter till utförare av rehabiliterande 

insatser samt får ta del av resultatet av insatsen Information/samtycke om personuppgifter 

och frivillighet. 

Dokumentationen sker med hjälp av Handlingsplan för anpassning av arbetet AD-A som är 

en del i verktyget AD-A metodstöd. När en medarbetare på grund av arbetsoförmåga varit 

frånvarande i 30 dagar och antas vara frånvarande mer än 60 dagar ska blankett 7459 som 

du hittar hos Försäkringskassan  Plan för återgång i arbete upprättas. All dokumentation 

ska förvaras på ett betryggande sätt hos den chef som har ansvaret för rehabiliteringen så 

att obehöriga inte har tillgång till den. 

2. Överlämning av dokumentation vid byte av chef 
Vid chefsbyte sker ett överlämnande av befintliga rehabiliteringsärenden varvid den nya 
chefen introduceras med stöd av gjord dokumentation. Även rutinen som beskriver hur nya 
ärenden dokumenteras gås igenom med den nya chefen. 
 
3. Överlämning av dokumentation vid flytt av personal 
Om den anställde byter enhet, och därmed även chef, övertar den nya chefen automatiskt 

rehabiliteringsansvaret och därmed även dokumentationen. Den överlämnande chefen bär 

ansvaret för att säkerställa att så sker.  

4. Arkivering av dokumentation 
När rehabilitering och arbetsanpassning är avslutad ska samtliga handlingar läggas i kuvert 
och förslutas. Kuvertet ska märkas med Sekretess *) och arkiveras därefter i ett låst 
plåtskåp på kommunens HR-avdelning. Kuvertet får sedan endast öppnas av behörig 
handläggare. 
 
5. Vid förnyad utredning  
Chef med rehabiliteringsansvar som initierar ny utredning kontrollerar alltid vid behov med 
HR-avdelningen om det finns en arkiverad rehabiliteringshistorik att ta del av för att på så 
sätt kunna uppdatera sig i ärendet. Ansvaret för akten kan därvid övertas av ansvarig chef 
så länge rehabiliteringen pågår.  
 

*) Se 39 kap. § 1-3 offentlighets- och sekretesslagen 

https://www.vindeln.se/download/18.40376133177916d27f766a5/1622704296723/Information%20om%20personuppgifter%20och%20sekretess%20maa%20arbetsgivarens%20rehabiliteringsansvar.pdf
https://www.vindeln.se/download/18.40376133177916d27f766a5/1622704296723/Information%20om%20personuppgifter%20och%20sekretess%20maa%20arbetsgivarens%20rehabiliteringsansvar.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.vindeln.se%2Fdownload%2F18.18fa55fe17d6da17616a8bc%2F1644823902417%2FArbetsplatsdialogen%2520-%2520%25C3%2585tg%25C3%25A4rdsplan%2520f%25C3%25B6r%2520anpassning.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/bYyxDsIwDES_hSGjlSI2tgrxA7BUXZBL3RDSOpHjBvH3RFVHtrt7d2d729mesXiH6iPjXH33eS7nhPoyx1NrmktkJdb79XGjnCJnX8g0KANpdr6gVDdFoeHrHOT3GiZBrnGssfgcagEWGrfBrmHVGFBh8KOgM02akaF-ACqJQ3bgYeuT_oM7sim0hx-cK7nC/

