
 

Bidrag till
arbetsgivare för att

förebygga och
förkorta sjukfrånvaro!

 



Du som arbetsgivare kan få
bidrag för att förebygga och
förkorta sjukfrånvaro! 

Anlita expertstöd från Better
Help för att utreda, planera,
initiera, genomföra och följa
upp era arbetsplatsinriktade
åtgärder. 



Det behövs bara fem enkla steg, för att få bättre hjälp.

Vägen mot en bättre
medarbetarhälsa är kanske inte
så krånglig som man kan tro. 



Du ser att en medarbetare har fått ett
förändrat beteende till exempel ökad
sjukfrånvaro, eller att medarbetaren
presterar sämre än förväntat, att
medarbetaren drar sig undan sina
kollegor eller att det uppstår
kriser/svåra situationer där du som
arbetsgivare känner att du behöver ha
hjälp och stöd för att komma till rätta
med problemet.

Steg 1



Kontakta Better Help för rådgivning
snarast! Vi är godkända anordnare av
arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd
och tillsätter en rehabkoordinator som
tar hand om ditt ärende och lotsar dig
igenom hela processen.

Steg 2



Rehabkoordinatorn träffar dig och din
medarbetare och upprättar en
rehabiliteringsplan samt hjälper dig
som företagare att hitta en väg
framåt. Vi finns med dig i alla steg tills
ärendet är avslutat.

Steg 3



Better Help startar upp en omedelbar
insats i preventivt eller behandlande
syfte.

Steg 4



Kartlägga eller utreda vilket behov
av stöd eller åtgärder en
medarbetare har.
Medarbetaren behöver stöd i att
hantera stress, konflikter eller en
kris.
Göra en planering för återgång i
arbete.
Medarbetaren behöver
handledning för att klara av sitt
arbete.
Medarbetaren behöver stödjande
samtal.
Se över arbetsmiljö eller
arbetsuppgifter för den enskilde t
ex se behov av anpassningar,
arbetshjälpmedel eller lära sig
ändrad arbetsteknik.

Exempel på insatser för att medarbetaren
ska kunna vara kvar eller kunna återgå i
arbetet kan vara att:  



Better Help har samarbete med
psykologer, läkare,
provtagningsenhet,
fysioterapeut och kontaktar vid
behov Försäkringskassan eller
andra myndigheter för att
underlätta för
rehabiliteringsprocessen för den
enskilde som dig som
arbetsgivare.

Våra kompetensområden



Rehabkoordinatorn redovisar
genomförda insatser tillsammans
med ett underlag som styrker
kostnaderna. Därefter kan du som
arbetsgivare söka bidrag för
arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd
från Försäkringskassan. 

Du får tillbaka hälften av kostnaden
(högst 10 000 kronor per medarbetare
och år, eller 200 000 kronor per
företag och år). Bidraget går direkt till
dig som arbetsgivare.

Steg 5



Identifiera behov 
Kontakta Better Help på telefon
08-791 90 10 eller mail:
info@betterhelp.se
Rehabkoordinatorn upprättar en
rehabiliteringsplan
Insatser utförs för att förebygga
eller förkorta medarbetarens
sjukfrånvaro
Insatserna redovisas och bidrag
utbetalas från Försäkringskassan

Sammanfattning



Tack för din
uppmärksamhet!


