
EN FÖRSÄKRING SOM STÖTTAR DITT  
REHABILITERINGSANSVAR
Rehabiliteringsförsäkring är skadeförebyggan-
de och som syftar till att få tillbaka den anställde 
i arbete snabbare vid sjukfrånvaro. Med försäk-
ringen får du som arbetsgivare stöd i ditt rehabi-
literingsansvar och har goda förutsättningar att 
minska sjukfrånvaron. 

Genom en Rehabledare får du hjälp med 
utredning, handlingsplan och åtgärder när en 
anställd riskerar att bli långtidssjukskriven.

Försäkringen tecknas av arbetsgivaren och gäl-
ler utan självrisk. 

SKADA OCH ANMÄLAN
Skada anses inträffad när en anställd har varit 
frånvarande från sitt arbete i minst 14 dagar i 
följd. Senast 25 dagar från den första frånvaroda-
gen ska skadeanmälan ha kommit in till Bliwa. 

Skada anses också inträffa om den anställde 
haft minst 6 upprepade korttidsfrånvarotillfäl-
len under de senaste 12 månader. Senast 25 
dagar från den senaste frånvarotillfället ska ska-
deanmälan ha kommit till Bliwa. 

Om anmälan inte görs i  tid faller rätten till 
ersättning bort.

KONTAKT
När du som arbetsgivare vill anmäla en skada kon-
taktar du Bliwas vårdplanering på telefonnummer 
0771-108 108.

REHABLEDARE - UTREDER, PLANERAR OCH UPPFÖR 
HANDLINGSPLAN  
Rehabledare genomför följande:

• Startar, leder och följer upp rehabiliteringspro-
cessen och ger arbetsgivare och anställda ett
professionellt stöd.

• Kartlägger ohälsan och upprättar en plan för
återgång i arbete.

• Samordnar alla inblandade som Försäkrings-
kassan, läkare m.fl.

• Administrerar beställningar i samråd med för-
säkringsbolag och arbetsgivare.

• Sammankallar till möten och avstämningar.

• Avlastar chef och personalavdelning genom att
hjälpa denne i sitt rehabiliteringsansvar.

• Driver processen.

• Stöttar medarbetaren.

• Dokumenterar utredning och handlingsplan.

Rehabiliteringsförsäkring

Kontakta Bliwas vårdplanering vid en skada 0771-108 108

... då tar en Rehabledare vid
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En försäkring som syftar till att få tillbaka den anställde i arbete snabbare vid 
sjukfrånvaro. I ditt rehabiliteringsansvar får du som arbetsgivare stöd i processen 
för att minska sjukfrånvaron.

... utredning och plan presenteras inom en månad



• Sjukgymnast/Naprapat/Kiropraktor - 

max 10 behandlingar.

• Psykolog/Psykoterapeut - 

max 10 behandlingar.

• Läkarbesök vid ett tillfälle till specialist 

allmänläkare.

Åtgärder skadeanmälan

MER INFORMATION
Läs mer om rehabiliteringsförsäkringen på www.bliwa.se/rehabiliteringsfor-
sakring

Inom 5 dagar efter kontakt med Bliwa blir du kontaktad av en utsedd rehab-
ledare. Rehabledaren samordnar funktionen mellan dig som arbetsgivare, den 
anställde, försäkringskassan och vården.

MEDICINSKA ÅTGÄRDER:

Inom fyra veckor får du en återkoppling och dokumentation. 
Rehabledaren startar en utredningen och sammanställer en plan för rehabili-
teringsåtgärder. 

ARBETSPLATSÅTGÄRDER:

• Bedömning av ergonom vid ett tillfälle.

• Arbetsanpassning t.ex. schema-ändring 

och arbetsuppgifter vid ett tillfälle.

• Chefshandledning (rådgivning/stöttning 

till ansvarig chef då en arbetstagare visar 

tecken på ohälsa) vid max 5 tillfällen.

• Yrkeslivsplanering för återgång till arbete 

hos arbetsgivaren vid max 5 tillfällen.
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Inom 5 
dagar

Inom 4 
veckor

Inom 35 dagar får du en plan för rehabiliteringsåtgärder.

BEGRÄNSNINGAR:
• Ansvarstid: Ersättning kan lämnas i högst 12 månader från dagen då skadan 

inträffade.

• Kostnadstak: Kostnader för rehabiliteringsledare och åtgärder kan högst uppgå 

till 1,5 prisbasbelopp per skada.

• Återkommande åkomma: Försäkringen gäller inte för sjukfrånvaro som har ett 

medicinskt samband med ett tidigare försäkringsfall om den anställde inte varit 

symptom-, vård- och medicineringsfri i minst 12 månader.

Tänk 
på!

Inom 25 dagar ska en skada anmälas till Bliwa
Skada anses inträffad när anställd har varit frånvarande i minst 14 dagar eller 
har haft minst 6 upprepade korttidsfrånvarotillfällen under de senaste 12 
månader. 

Om du vill anmäla en skada: 
Bliwas vårdplanering

Telefon: 0771-108 108 

KONTAKT  
Om du har frågor om försäkring:
Kundtjänst, Bliwa Livförsäkring
Telefon: 08-696 22 80  

E-post: kund@bliwa.se


