Begreppstrappan
Verktyg för stödjande
av samverkan
inom arbetslivsinriktad rehabilitering
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Begreppstrappan
Begreppstrappan har utarbetats som ett stöd för medarbetare inom
de fyra parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala
och Tierps kommun när de möter personer som har behov av samordnad
arbetslivsinriktad rehabilitering.

Begreppstrappan klargör och gör centrala begrepp enhetliga samt
förtydligar processen inom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
Den utgör ett kunskapsstöd som underlättar en god planering och
samverkan tillsammans med individen.
Processbilden illustrerar individens funktionsnivå i förhållande till
arbete(y-axeln) och i korrelation till tid(x-axeln). Skärningspunkten ger
insatser inom samordnad arbetslivsinriktad
rehabilitering.

Förslag på hur och när trappan kan användas:
 Vid kartläggning av aktörernas samverkan och planering för individen.
 Som ett kunskapsstöd i beslutsfattande för fortsatt planering kring individen.
 Vid utredning av vilka insatser som pågår eller kan bli aktuella för en person
inom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
 Vid utredning av vilka aktörer som kan eller bör aktualiseras i planeringen
kring en individ.
 Vid utredning av vilka möjliga ersättningar och bistånd som kan vara eller bli
aktuella för individen.
 I samtal och planering tillsammans med individen.

Begreppstrappan i sig ger inte svaret på vad individen behöver eller hur
planeringen ska se ut. Den anger vilka aktörer som kan eller bör
medverka i planering och insatser, och vilka ersättningar eller bidrag som
finns för en person som deltar i samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
Begreppstrappan har arbetats fram i nära samarbete med representanter
från samtliga parter i samverkan och utifrån gällande lagstiftning.
Den ersätter inte interna eller verksamhetsspecifika begrepp hos parterna.
Begreppstrappan är fri att användas av den som finner nytta i den.
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Definitioner
Aktivering
Aktivering är en definition som används inom medicinsk
rehabilitering för ökad aktivitetsnivå hos individen.
Ej kopplat till krav på prestation i förhållande till arbete.

Centrala begrepp inom

Funktionsnivå i förhållande till arbete

arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetsgivare
Anställning/
Anställning med stöd

Sysselsättning är en anpassad, planerad och schemalagd
aktivitet organiserad av en aktör.
Ej krav på prestation i förhållande till arbete, dock med
förväntningar.
OBS! Sysselsättning inom Daglig verksamhet(DV), sker
endast inom ramen för ett beslut utifrån LSS

Arbetsträning
Arbetsträning är en insats efter beslut från
Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen för att träna
upp förmågan att utföra vissa arbetsuppgifter eller
förmågor. Arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd för att
träna upp förmågan att utföra vissa arbetsuppgifter.

Arbetsprövning
En utredning för personer med nedsatt arbetsförmåga
p.g.a. sjukdom och ohälsa, som syftar till att klargöra
en individs fysiska, psykiska och sociala funktioner i
relation till kraven på arbetsmarknaden.

Arbetsträning/
Arbetsprövning

Anställning med stöd

Sysselsättning

Arbetsmarknaden

Anställning för personer med någon form av
funktionsbegränsning.

Praktik

Aktivering

TID
Individen

Sysselsättning

Åtgärd för individer med klargjord arbetsförmåga.
Arbetspraktik innebär att prova på att arbeta på en
arbetsplats för att få arbetslivserfarenhet eller för
att behålla och stärka individens yrkeskompetens.
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Individen
Arbetsgivare

Aktörer inom
Funktionsnivå i förhållande till arbete

arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Aktivering
Individen

Arbetsgivare

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan
Hälso- och sjukvården

Anställning/
Anställning med stöd
Arbetsträning/
Arbetsprövning
Sysselsättning

TID

Primärvård (vårdcentraler)
Specialiserad vård utifrån
olika sjukdomsgrupper
(sjukhusens sluten- och öppenvård)
Habiliteringen (länsövergripande
specialistkompetens som stöd inom
området funktionsnedsättning)

Kommunen

Arbetsmarknaden

Sysselsättning inom Daglig
verksamhet(DV), ges endast
inom ramen för ett beslut
utifrån LSS (Lagen om särskild stöd
och särskild service till vissa
funktionshindrade)
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Ekonomiska ersättningar, bistånd och stöd
inom arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Funktionsnivå i förhållande till arbete

HÖG

• Sjukpenning
• Sjukpenning i
särskilda fall
• Sjukersättning
• Aktivitetsersättning
• Ekonomiskt
bistånd

Aktivering
Individen

• Sjukpenning
• Sjukpenning i
särskilda fall
• Sjukersättning
• Aktivitetsersättning
• Ekonomiskt
bistånd

• Rehabiliteringspenning
• Aktivitetsstöd
• Sjukersättning
• Aktivitetsersättning
• Ekonomiskt
bistånd

Arbetsträning/
Arbetsprövning

Sysselsättning

LÅG

TID

• Lön
• Anställningsstöd
(till arbetsgivaren)

Anställning/
Anställning med stöd

Möjliga ersättningar och
bistånd till individen
Vid Aktivering, Sysselsättning
• Sjukpenning(FK, förutsätter SGI)
• Sjukpenning i särskilda fall(FK)
• Sjukersättning(FK)
• Aktivitetsersättning(FK)
• Ekonomiskt bistånd(Kommun)
Vid Arbetsprövning/Arbetsträning
• Rehabiliteringspenning(FK,
förutsätter SGI)
• Aktivitetsstöd(Af)
• Ekonomiskt bistånd(Kommun)
• Sjukersättning(FK)
• Aktivitetsersättning(FK)
Vid Anställning/Anställning med stöd
• Lön(arbetsgivare)
• Anställningsstöd(Af)
Förkortningar
FK - Försäkringskassan
Af – Arbetsförmedlingen
SGI - sjukpenninggrundande inkomst
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