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LÄKARFÖRBUNDET Målet är att förebygga sjukdom men 
om du som medlem blir sjukskriven 

arbetar Läkarförbundet för att främja 
din rätt till rehabilitering på olika sätt. 

Läkares vardag handlar till stor del om att lindra, bota och 
hjälpa. Att plötsligt ställas inför det faktum att man själv blir 
sjuk kan vara utsatt och ovant. I sådana situationer hjälper 
Läkarförbundet till på olika sätt. Ett exempel är skriften: 
”Rehabilitering för läkare – en handlingsplan” som vänder sig 
till medlemmar och förtroendevalda som berörs av arbetsmiljö-
frågor och sjukfrånvaro.

Vid längre sjukskrivning är det viktigt att ha kontakt med 
arbetsgivaren för att planera arbetslivsinriktad rehabilitering 
som kan behövas för att öka möjligheter att komma tillbaka i 
arbetet.  Det är din arbetsgivare som har det formella ansvaret 
för rehabilitering inom din anställning men det ska finnas 
rutiner för detta redan innan någon blir sjukskriven. Det är 
arbetsgivarens skyldighet att bland annat planera åtgärder och 
rutiner för anpassning av arbetssituationen samt kontakt med 
sjukskrivna, myndigheter och företagshälsovård.

Sedan årsskiftet gäller som bekant nya regler för ersättning 
från sjukförsäkringen. Försäkringskassan prövar den sjukskrivnes 
arbetsförmåga vid fasta tidsintervaller. Som sjukskriven är 
dessa tidsintervall viktiga både i relation till anställningen och 
rätten till ersättning. Läs mer om dessa bestämmelser på www.
lakarforbundet.se.

Stöd till medlemmar
Som medlem kan du också vända dig till de lokalt förtroende-
valda, vars uppgift kan vara att se till att det finns rutiner på 
arbetsplatsen och att dessa följs vid sjukskrivning.

Om du som läkare blir sjuk
Vid behov kan förtroendevalda bevaka rättigheter och 

fungera som stöd till dig som är sjukskriven. Vid lång sjuk-
skrivning är det en fördel om arbetsgivare och den sjukskrivne 
tidigt enas om mål och behov, för att sedan se vilka steg som 
ska leda fram till målet.

För dig som blir sjukskriven är det bra att tänka på:

Det är alltid arbetsgivaren som har ansvar för anpassning •	
och rehabilitering till arbetet.

Föreslå själv lösningar som du anser behövs och är möjliga.•	

Undersök din möjlighet, och rätt till, företagshälsovård.•	

Var uppmärksam på de fasta tidsgränserna i rehabiliterings-•	
kedjan.

Medverka alltid när arbetsgivaren bjuder in till rehabilitering.•	

Var uppmärksam på rättigheter som kollektivavtalet ger och •	
rätt till ersättning via AFA försäkring.

Vänd dig till Läkarförbundets medlemsrådgivning eller din •	
lokala läkarförening för rådgivning.

Läs mer om rehabilitering
Vill du läsa mer om rehabilitering? Beställ Läkarförbundets broschyr ”Rehabilitering för 
läkare – en handlingsplan” via vår hemsida www.lakarforbundet.se. Skriftens syfte är 

att ge konkret vägledning i hur sjukfrånvaro och återgång till arbete bör hanteras.
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