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E-postadress

Mobiltelefon 

Avdelning: Ansvarsnummer/

Beställning av kartläggning och utredning: 
arbetslivsinriktad rehabilitering

Ärendenummer:
Datum: 

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter, chef 

För- och efternamn 

Förvaltning/ Bolag

Telefon 

Titel 
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E-postadress:

Mobiltelefon:

För- och efternamn 

Förvaltning/ bolag 

Personnummer 

Titel 

Arbetsplats 

Tjänstgöringsgrad 

2. Beställning

Beställning av uppdrag från Kommunhälsan vid Rehabilitering

För medarbetare som uppvisar tecken på ohälsa, har upprepad korttidsfrånvaro eller oklar
arbetsförmåga bistår Kommunhälsan med stöd till chef och medarbetare i
rehabiliteringsutredningen.

Observera att medarbetaren inte behöver vara sjukskriven. 

Exempel på stöd som Kommunhälsan kan ge:

utreda orsak till medarbetarens ohälsa och/eller frånvaro 
kartlägga behov av rehabiliterande åtgärder och insatser 
kartlägga behov av arbetsanpassning
stödja medarbetarens arbetsförmåga i ordinarie arbete 
förebyggande rehabilitering
plan för återgång i arbete
Fördjupad utredning av arbetsförmåga

Beskriv ert syfte med denna beställning 

Beställning gällande medarbetare 
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Beskriv nuvarande besvär och ange när de började 

Beskriv konkret vilka arbetsuppgifter medarbetaren utför? 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut (inklusive rast)? 

Hur bedömer medarbetaren sin situation?

Har det redan gjorts anpassningar i arbetet?

Chef ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Chef är skyldig att bedöma om behov av 
rehabilitering finns. 

Anpassningar i arbetet kan exempelvis gälla:

Arbetstid
Arbetsuppgifter
Arbetshjälpmedel

Ja, vissa anpassningar har redan gjorts

Har medarbetaren skifttjänstgöring?

Ange arbetstider för skiftarbete
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Beskriv vilka anpassningar av arbetsinnehåll som redan gjorts 

Övrig information 

Underskrift 
arbetsgivare 

Underskrift 
medarbetare

Bifoga samtyckes blanketten underskriven samt aktuell 
rehabiliteringsdokumentation  och ev. 
aktuellt sjukskrivningsintyg 

Nuvarande sjukskrivning sedan?

Procent? 

Beskriv sjukfrånvaro sista året? 
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