
 

 

Policy för arbetsanpassning och rehabilitering 
 
Omfattning 
Denna policy omfattar Restaurang 21 AB (nedan Torsgatan) och dess dotterbolag och gäller således 
för samtliga medarbetare inom koncernen. 
 
Mål 
Inom Torsgatan är det en självklarhet att alla anställda omfattas av en god arbetsmiljö med god 
omsorg. Företaget ska bedriva ett aktivt rehabiliteringsarbete som ska syfta till att så långt som 
möjligt anpassa arbetssituationen till den enskilde medarbetarens förutsättningar för ett fortsatt 
arbete. 
 
Målet är att den som drabbas av ohälsa så snart som möjligt ska återfå sin arbetsförmåga. Syftet är 
att medarbetaren efter sjukskrivning kan vara kvar i eller återkomma till sitt vanliga arbete. 
 
Ansvarsområden 
 
Chefens ansvar 
Varje chef ansvarar för att följa upp sina medarbetares sjukfrånvaro, utreda och bedöma behovet av 
anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. 
 
Förebyggande arbete 
Det är av hög vikt att varje chef arbetar proaktivt med arbetsmiljöfrågor. Ohälsa och sjukdom är två 
delar inom detta område och kan förebyggas genom att: 
 

• Verka för att skapa en god arbetsmiljö som ger möjlighet till utveckling, eget ansvar, 
delaktighet och inflytande 

• Chefer får utbildning i arbetsanpassning och rehabilitering 
• Anpassa arbetet för personer som ligger i riskzonen för en långtidssjukskrivning 
• Chefer är lyhörda för varje medarbetares förutsättningar och behov 

 
Att identifiera ohälsa 
Några hjälpmedel att identifiera ohälsa är: 
 

• Kontinuerlig bevakning av sjukfrånvaro och annan oplanerad frånvaro 
• Ett öppet klimat i arbetsgruppen och en kontinuerlig öppen dialog mellan chef och 

medarbetare 
• Uppmärksamhet på tidiga signaler såsom humörsvängningar, upprepad frånvaro, sämre 

arbetsprestationer, trötthet m.m. 
• Regelbundna medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar 

 
Medarbetarens ansvar 
Varje medarbetare ansvarar för att vårda sin hälsa och arbetsförmåga och säga ifrån om något i 
arbetssituationen inte fungerar. I de fall en medarbetare blir sjukskriven och en 
rehabiliteringsprocess inleds har medarbetaren en skyldighet att: 
 

• Lämna de upplysningar som behövs för att möjliggöra en bra rehabilitering 



 

 

• I samarbete med arbetsgivaren delta i planerade åtgärder 
• Aktivt medverka i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet 

 
 
 
 
Rehabiliteringsprocessen 
 
1 – Sjukskrivning 
Sjukanmälan görs till närmaste chef eller arbetsledare första sjukdagen. Chefen har ansvar att ta 
kontakt med medarbetaren några dagar efter sjukskrivning om det inte är uppenbart onödigt. 
 
2 - Rehabilitering 
Vid längre sjukskrivningar mer än två veckor och vid upprepad korttidssjukfrånvaro genomförs en 
rehabiliteringsutredning med medarbetaren. Utredningen utmynnar i en plan för hur medarbetaren 
så snart som möjligt ska kunna återgå i arbete. 
 
Försäkringskassan tar vid behov kontakt med arbetsgivaren för avstämningsmöte där arbetsgivaren, 
den som är i behov av rehabilitering och Försäkringskassan diskuterar olika stödinsatser. Läkare som 
har kunskap om medarbetarens hälsa kan med fördel delta i rehabiliteringen. Tidig rehabilitering 
möjliggör en snabbare återgång i arbete.  
 
3 - Återgång i arbete 
Det är viktigt att den anställde så snart som möjligt återkommer i arbete genom att pröva olika 
åtgärder som att: 
 

• Anpassa den enskildes arbetsplats 
• Arbetsträning påbörjas 
• Successivt återgå till arbetet med varierad sjukskrivningsgrad 
• Pröva andra arbetsuppgifter 

 
Närmaste chef ska uppmuntra och stödja den långtidssjukskrivna till kontakt med arbetsplatsen 
genom att: 
 

• Delge muntlig och skriftlig information från arbetsplatsen 
• Delta i sociala kontakter, t ex bjudas in till arbetsplatsen 

 
Den operativa chefen har rollen att rådgöra och stödja cheferna i rehabiliteringsarbetet. Det är varje 
ansvarig chefs ansvar att följa upp och underhålla kontakterna med berörda medarbetare. 
 


