
1/2

Rehabiliteringshandledaren 
kan hjälpa dig med planering av 
rehabiliteringen 

Om du behöver hjälp med att upprätta en rehabiliteringsplan har du möjlighet att 
anlita en rehabiliteringshandledare via Keva. 

Rehabiliteringshandledaren hjälper dig att hitta en ny riktning i arbetslivet. Handle-
daren funderar med dig på sådana alternativa arbeten som lämpar sig för din hälsa 
och hjälper dig till exempel med att hitta en arbetsprövningsplats. 

Målet är att göra upp en individuell rehabiliteringsplan åt dig med hjälp av vilken du 
kan fortsätta i arbetslivet i ett meningsfullt arbete som är lämpligt med tanke på ditt 
hälsotillstånd. Beroende på din situation kan det vara fråga om en arbetsprövnings-, 
arbetstränings- eller utbildningsplan.

Diskutera först med din arbetsgivare

Om din anställning är i kraft kolla först med din arbetsgivare om du kunde övergå till 
andra uppgifter till exempel med hjälp av arbetsprövning eller utbildning. Arbetsgi-
varens HR-enhet kan hjälpa med detta. 

Om det inte finns några alternativ hos din egen arbetsgivare kan du söka rehabilite-
ringshandledarens tjänst hos Keva.

Sök rehabiliteringshandledarens tjänst så här

Tjänsten tillhandahålls av våra samarbetsföretag på uppdrag av Keva. 

1. Ta först del av de företag som tillhandahåller tjänsten på Kevas webbplats. Välj 
det företag där du vill gå på handledning. 

2. Fyll sedan i ansökan om plan för yrkesinriktad rehabilitering i tjänsten Min 
pension och sök rehabiliteringshandledarens tjänst i den. 

3. Om din anställning är i kraft, be därtill din arbetsgivare skicka blanketten 
Arbetsgivarens utlåtande om hur du klarar av arbetet till Keva. Blanketten 
finns på Kevas webbplats på sidan Till arbetsgivare > Pensionsavgifter och 
anställningsförhållanden > Då din arbetstagare går i pension eller börjar 
rehabilitering.
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Vi betjänar dig

Tjänsten Min pension www.keva.fi/sv/minpension

Kundtjänst telefon 020 614 2868
Postadress  Keva, 00087 KEVA  
www.keva.fi

Efter att du har fått ett positivt beslut från Keva kontaktar rehabiliteringshandledaren 
dig och kommer överens om det första mötet med dig. 

Tjänsten är avgiftsfri för dig. Om handledningsträffarna leder till resekostnader för 
dig får du ersättning för dem från Keva.

Uppgörande av en rehabiliteringsplan

Tjänsten omfattar ett par handledningsträffar antingen i rehabiliteringshandledarens 
lokaler eller på distans. 

Innan handledningen inleds gör Keva en preliminär bedömning av vilken rehabili-
teringsåtgärd som Keva kan stödja i ditt fall. Utifrån detta gör rehabiliteringshand-
ledaren sedan upp en närmare plan med dig, och tar till exempel reda på lämpliga 
arbetsprövningsplatser eller utbildningar. Vid planeringen beaktas bland annat ditt 
hälsotillstånd, din kompetens och dina intressen samt sysselsättningsmöjligheterna. 

Rehabiliteringshandledaren håller Keva uppdaterad om hur planeringen framskrider. 
Efter att din rehabiliteringsplan har preciserats gör handledaren ett förslag om den 
för Keva. 

Sedan bedömer vi på Keva om Keva kan stödja planen. Om Keva ställer sig positivt 
till rehabiliteringshandledarens förslag, handleder rehabiliteringshandledaren dig att 
göra en ansökan om plan hos Keva. 

Din rehabilitering kan inledas efter att du fått ett positivt beslut om planen från Keva.

Beställ pappersfri tjänst och elektroniska aviseringar

Du får dina dokument snabbare när du väljer pappersfri tjänst. Det är också 
ett tryggt och miljövänligt sätt att sköta ärenden. Beställ också elektroniska 
aviseringar: så håller du dig uppdaterad om dina ärenden med Keva. Om du 
inte har beställt aviseringar tidigare kan du göra det i tjänsten Min pension 
och punkten Mina uppgifter. Du kommer dit genom att klicka på ditt namn 
upptill på sidan.

http://www.keva.fi/sv/minpension
http://www.keva.fi



