
MINNESLISTA

EFTER DIAGNOSEN

  Be om en rehabiliteringsplan

  Ta tillvara kvitton

Du behöver kvittona för att följa 
med avgiftstaken för medicin-, 
rese- och vårdavgifter.

  Om du är arbetslös, kom ihåg 

att meddela om sjukskrivning-

en till arbetslöshetskassan och 

TE-byrån.

  Även om du är arbetstagare, 

anmäl dig som arbetssökande 
till TE-byrån efter 300 sjuk-
skrivningsdagar om beslut gäl-
lande rehabiliteringsstöd eller 
sjukpension inte ännu kommit.

  Företagshälsovårdens 

30-60-90-dagars regler.

  Förbered dig för trepartsmöte.

  Om en anhörig blir hemma, 
kontrollera stöd för närståen-

devård

  Ta reda på möjlighet till över-
enskommelse gällande patient-
avgifter eller rabatt på kommu-
nala avgifter via socialarbetare.

UNDER BEHANDLINGARNA

I REHABILITERINGSSKEDET

 Partiellt rehabiliteringsstöd, 
alltså tidsbunden partiell sjukpen-

sion som stöd för rehabiliteringen.

  Grundläggande utkomststöd via 
FPA. Kompletterande och förebyg-
gande utkomststöd via socialvä-

sendet.

  Yrkesinriktad rehabilitering och 

rehabiliteringskurser. 

  Invalidpension om återgång till 
arbetet inte är möjlig. Rehabilite-
ringsstöd är en tidsbunden inva-
lidpension.

CANCERPATIENT 
I ARBETSLIVET

FÖRMÅNER OCH 
TJÄNSTER

Mera information

Från FPA, sjukhusets socialarbetare eller rehabi-
literingshandledare och Cancerorganisationernas 

rådgivningstjänst.

Cancerorganisationernas avgiftsfria rikstäckande 
rådgivning om sociala förmåner svarar på ons-

dagar kl. 15–17, tel. 0800 411 303.

Information till cancerpatienter i arbetsför ålder 
och professionella på

Syopajatyo.fi 

  Kontrollera:

• Arbetsavtalet och lönen under 
sjukskrivningen

• Skatteprocenten och avdrag

• Försäkringar

• Amorteringsfrihet för lån



Sjukdagpenning / 
Partiell sjukdagpenning

Sjukdagpenningen ersätter in-
komstbortfall som varar under ett 
års tid på grund av arbetsoför-
måga. Från och med början av år 
2020 beräknas dagpenningens 
storlek utgående från föregående 
12 månaders inkomst. Sjukdagpen-
ningen ansöks om via FPA.

Tanken med partiell sjukdagpen-
ning är att stöda den arbetsoför-
mögnes återgång till och fortsätt-
ning i arbetslivet. Man kan komma 
överens med arbetsgivaren om att 
arbeta deltid, FPA kan betala partiell 
sjukdagpenning för denna period. 

Utkomststöd

Om inkomsten och förmögenhe-
ten inte är tillräckliga för de dagliga 
utgifterna kan man ansöka om 
utkomststöd. Grundläggande ut-
komststöd ansöks om via FPA, men 
kompletterande och förebyggande 

utkomststöd ansöks om via kom-
munens socialväsende. Utkomst-
stöd är den sista formen av stöd 
och är tänkt att vara tillfälligt.

Rehabiliteringsstöd / 
Partiellt rehabiliteringsstöd / 
Partiell invalidpension

Rehabiliteringsstöd är en tidsbunden 
invalidpension. FPA och pensions-
försäkringsbolagen utreder möjlig-
heten att återgå till arbetet eller att 
byta yrke antingen innan eller under 
rehabiliteringsstödsperioden.

Om pensionsförsäkringsbolaget 
anser att det är möjligt att med 
hjälp av rehabilitering återgå till 
arbetet kan också partiellt rehabi-
literingsstöd beviljas som stöd för 
återgång till arbetet.

Om arbetsförmågan endast är 
delvis nedsatt kan man via pen-
sionsförsäkringsbolaget ansöka om 
partiell invalidpension tills vidare. 
Partiell invalidpension och partiellt 

rehabiliteringsstöd hör inte till pen-
sionsformer som FPA betalar.

Invalidpension

Om arbetsförmåga inte uppnås 
kan du ha rätt till invalidpension.
Även om invalidpension beviljas 
kan du fortsätta arbeta. Inkoms-
ten måste dock hållas under 
inkomstgränsen för invalidpen-
sionstagare. Om inkomsterna 
överstiger denna gräns kan pensi-
onen lämnas vilande.

Nedsatt funktionsförmåga

Om en långvarig sjukdom orsakar 
betydligt nedsatt funktionsför-
måga under minst ett års tid kan 
handikappbidrag beviljas. Stödet 
är indelat i tre nivåer, grundbe-
lopp, förhöjt belopp och högsta 
belopp, beroende på hur mycket 
hjälp, stöd och övervakning som 
behövs. När rehabiliteringsstöd 
inleds ansöks det om vårdbidrag 
för pensionstagare.

Rehabiliteringsplan

En rehabiliteringsplan behövs 
enligt lag för att ha rätt till vissa 
förmåner och tjänster. I planen 
utvärderas personens nuvarande 
tillstånd, mål och medel för att 
uppnå målsättningarna. Planen 
uppgörs av patienten, vårdande 
läkaren och vid behov i ett multi-
professionellt team. Till exempel 
behov av fysioterapi, lymfaterapi 
och rehabiliteringskurser motive-
ras i rehabiliteringsplanen.

Yrkesinriktad rehabilitering 
och rehabiliteringskurser

Målet med yrkesinriktad rehabi-
litering är att förbättra och upp-
rätthålla rehabiliteringsklientens 
arbetsförmåga och inkomstmöj-
ligheter. Yrkesinriktad rehabilite-
ring ordnas av FPA och pensions-
försäkringsbolagen.

Pensionsförsäkringsbolagen 
anordnar yrkesinriktad rehabili-
tering i form av arbetsprövning, 
omskolning och arbetsträning. 
Yrkesinriktad rehabilitering via 
FPA är främst avsedd för personer 

utanför arbetslivet och personer 
med partiell arbetsförmåga.

FPA anordnar kostnadsfria 
rehabiliteringskurser. För FPA:s 
kurser kan du ansöka om rehabi-
literingspenning samt om reseer-
sättning under kursen, om syftet 
med rehabiliteringen är att kunna 
fortsätta i eller återgå till arbets-
livet. Cancerorganisationerna 
anordnar utöver detta kurser som 
stöder rehabiliteringen hos insjuk-
nade. För Cancerorganisationernas 
kurser kan man inte ansöka om 
förmåner eller ersättningar av FPA 
(gäller från och med 1.1.2022). 

Stöd för arbetssökande

Om sjukdomen påverkar möjlig-
heten att hitta nytt arbete lönar 
det sig att ta reda på via TE-by-
rån om du eller din kommande 
arbetsgivare har möjlighet att få 
lönesubvention, stöd för special-
arrangemang på arbetsplatsen 
eller arbetsprövning. Mera infor-
mation om dessa fås via TE-byrån.

Om du endast kan anställas på 
deltid, ta reda på om du har rätt till 
jämkad dagpenning. Den jämkade 
dagpenningens storlek baserar 
sig på tidigare inkomster. Du kan 
ansöka om jämkad arbetslös-

hetsförmån antingen via FPA eller 
arbetslöshetskassan.

Företagshälsovårdens 30-60-
90 dagars regel för sjukfrån-
varo

Arbetsgivaren bör informera före-
tagshälsovården när sjukfrånvaron 
pågått i 30 dagar.

Arbetsgivaren bör ansöka om 
sjukdagpenning från FPA inom 60 
dagar från sjukfrånvarons början.

Om sjukfrånvaron fortsätter 
bör företagsläkaren ta ställning till 
rehabiliteringsbehovet senast när 
sjukfrånvaron pågått i 90 dagar.

Trepartsmöte

När återgång till arbetet planeras 
rekommenderas att hålla ett tre-
partsmöte (arbetshälsoförhand-
ling) där arbetstagaren, arbetsgi-
varen och företagshälsovården 
deltar. Till arbetsplatsens ansvar 
hör att fundera igenom med hur-
dana praktiska lösningar man kan 
stöda återgången till arbetet samt 
möjligheten att fortsätta i arbetet. 
I utredningen av arbetsförmågan 
kan man ta hjälp av olika yrkes-
grupper till exempel konsultation 
av företagsfysioterapeut.

Följande förmåner och tjänster är 
lagstadgade, men kom ihåg att du själv 
har ansvar över att ansöka om dem.

FÖRMÅNER

REHABILITERING

ANNAT ATT 
BEAKTA
Avgiftstak

Medicin-, rese- och vårdkostna-
derna samlar egna avgiftstak. 
Avgiftstakens uppföljningsperiod 
är ett kalenderår från januari till 
december. FPA följer med me-
dicinernas och reseutgifternas 
årssjälvrisk. Patienten har ansvar 
över att följa upp utgifterna för 
vårddagar eftersom vårdenheten 
inte har tillgång till information 
om andra utgifter. Om utgifterna 
överskrider gränsen, är fortsatta 
resor i samband med vård som 
hör under avgiftstaket gratis 
och receptbelagda mediciner 
och avdelningsvård har nedsatta 
priser till slutet av kalenderåret. 
Reseersättningar bör ansökas om 
inom 6 månader efter att resan 
har betalats.

Hemtjänst

Via kommunala hemtjänsten kan 
man till ett förmånligt pris köpa 
hjälp med till exempel vardags-
sysslor och barnavård.

Försäkring

Ta reda på din rätt till ersättning 
via försäkringsbolaget. Priva-
ta försäkringar är frivilliga och 
ersättningsförutsättningarna har 
preciserats i samband med att 
försäkringen har tecknats. 

Beskattning

Skatteavdrag i samband med 
sjukdom är bland annat avdrag 
för nedsatt skattebetalnings-
förmåga, invalidavdrag och 
hus hållsavdrag. Om inkomsten 
sjunker på grund av sjukdom 
lönar det sig att strax kontrollera 
skatteprocenten.

För sociala förmåner lönar det 
sig att be om ett eget ändrings-
skattekort.


