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Studier med stöd från Keva 

Om du på grund av din tidigare utbildning och arbetshistoria inte kan hitta 
sådana arbetsuppgifter som passar dig bättre med tanke på ditt hälsotillstånd 
kan Keva ersätta dig för omskolning eller fortbildning.  

Att tänka på vid planeringen av utbildningen 

Som yrkesinriktad rehabilitering ersätts endast en examen. Därför stöder 
Keva inte två examina även om de tillsammans skulle bilda en studiehelhet 
som passar dig. Offentligt producerade avgiftsfria studier är att föredra.  

Keva ersätter inte grund- eller basutbildning, inte heller allmänbildande ut-
bildning. Utbildningen ska leda till en examen eller ett yrke.  

Ansökan till utbildning 

Sök till utbildningen genom allmänna sökkanaler. Klienterna inom yrkesinrik-
tad rehabilitering har inga särskilda utbildningsplatser. Keva ersätter inte 
kostnader för inträdesprov. Diskutera din utbildningsplan med Kevas rehabili-
teringsspecialist innan du söker till utbildningen. Så kan du vara säker på att 
Keva kan stöda utbildningen. 

Läroavtalsutbildning 

Kontakta den lokala läroavtalsbyrån för att höra dig för om möjligheterna till 
läroavtalsutbildning och diskutera saken med din arbetsgivare. När du hittar 
en lämplig studieplats ska du göra upp ett läroavtal tillsammans med arbets-
givaren och den lokala läroavtalsbyrån. Läroavtalsbyrån svarar för att köpa 
de teoretiska studierna. 

Arbetsgivaren ingår ett tidsbundet arbetsavtal under läroavtalsutbildningen 
med dig och betalar lön enligt avtalet till dig. Den rehabiliteringsförmån som 
Keva betalar under läroavtalsutbildningen betalas till arbetsgivaren. Arbetsgi-
varen borde betala lön också under teoriperioderna. 

Flerformsutbildning 

Flerformsutbildningen kombinerar olika studieformer. Vuxna flerformsstu-
derande kan avlägga en yrkesexamen flexibelt vid sidan av arbetet. Du kan 
beviljas stöd för flerformsutbildning om du studerar heltid eller utför ar-
betspraktik vid sidan av studierna. Om intervallen mellan studiedagarna är 
lång, diskutera saken med Kevas rehabiliteringsspecialist.  

Efter att du fått en studieplats 

Skicka in rehabiliteringsansökan eller den ansökan om rehabiliteringsplan som 
du tidigare fått med förhandsbeslutet om rätt till rehabilitering till Keva och 
foga en kopia av meddelandet att du godkänts som studerande till den. 
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Om det är fråga om läroavtalsutbildning skicka som bilaga till ansökan om 
rehabiliteringsplan en kopia av läroavtalet och av det arbetsavtal som ingåtts 
för tiden då läroavtalsutbildningen pågår, om arbetsavtalet inte framgår av 
läroavtalsblanketten. 

Handläggningstiden för ansökan på Keva är omkring två veckor. 

Rehabiliteringsförmåner 

Rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg betalas endast under den tid 
då aktiv rehabilitering pågår. Du får beslut om rehabiliteringspenning eller -
tillägg när du efter påbörjade studier skickar in anmälan om att studierna in-
letts till Keva. 

Under läroavtalsutbildning betalas rehabiliteringsförmånen till arbetsgivaren. 
Om rehabiliteringspenningens belopp är högre än lönen betalar Keva skillna-
den mellan dem till dig. 

Under den tid du får rehabiliteringsförmån får du tjäna högst 784,52 euro per 
månad (nivån 2019) utan att arbetsinkomsterna inverkar på betalningen av 
rehabiliteringsförmånen. Inkomstgränsen kan också vara högre beroende på 
den stabiliserade inkomstnivå som tillämpas på beräkningen av rehabilite-
ringsförmånen. Arbetet får dock inte leda till att studierna inte framskrider. 

Övrigt 

Som bilaga till det positiva utbildningsbeslutet får du brevet Anvisning till stu-
derande som också finns på Kevas webbplats. I brevet finns närmare anvis-
ningar i anslutning till studierna. Därtill skickar Keva post till studerandena 
två gånger per år, alltid före följande terminsstart. 
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