
Utgivningen har stötts av:

Oavsett företagshälsovårdsavtalet har alla anställda rätt till bedöm-

ning av arbetsförmågan (Lag om företagshälsovård 12 §). Planering-

en av återgång till arbetet sker vanligen genom nätverksmöte (eller 

trepartsmöte). 

I det konfidentiella nätverksmötet deltar förutom den anställda och 

arbetsgivaren även företagsläkaren samt ofta en företagshälso-

vårdare. Under mötet diskuteras frågor kring arbetsförmågan och 

återgång till arbetet samt eventuell modifiering av arbetsbilden.

Den ansvariga aktören för rehabiliteringen varierar: Yrkesinriktad 

rehabilitering ordnas av FPA och arbetspensionsbolagen där reha-

biliteringen riktar sig till arbetet och syftar på återgång till arbetet. 

Pensionsförsäkringsbolagen stöder anställda som arbetat i minst 

5 år. Inkomstnivån under de senaste 5 åren ska vara tillräcklig och 

risken för arbetsoförmåga bestående. Ifall kriterierna inte uppfylls 

ansöks förmånen från FPA, med undantag av delinvalidpension. Ifall 

arbetsförmågan är betydligt nedsatt kan man ansöka om yrkesinrik-

tad rehabiliteringsutredning hos arbetspensionsbolaget eller FPA.

Partiell sjukdagpenning: FPA stöder återgång till arbetet på deltid 

då personen varit sjukledig i minst 10 vardagar. Arbetstiden minskas 

med 40–60 % av timantalet jämfört med tidigare heltidsarbetet. 

Förutsätter ansökan av den anställda (ifylls vanligen tillsammans 

med arbetsgivaren) samt B-utlåtande av läkare som har kännedom 

om arbetsförhållandena.

Rehabiliteringsstöd (= tidsbunden invalidpension) ansöks hos pen-

sionsförsäkringsbolaget om FPA:s sjukpenningsperiod om 300 dagar 

uppfyllts och arbetsförmågan fortfarande är nedsatt. Ingen maxi-

milängd, ansöks vanligen i perioder om 6 månader. Det lönar sig att 

ansöka i tid, eftersom behandlingen av invalidpensionsansökningar 

kan ta flera månader. Förutsätter även B-utlåtande av läkare.

Partiellt rehabiliteringsstöd (= tidsbunden delinvalidpension) ansöks 

hos pensionsförsäkringsbolaget för vanligen 6 månader åt gången. 

Ger möjlighet till ca 50 % arbete, den exakta gränsen bestäms på 

basis av inkomsten.

Arbetsprövning: I pensionsförsäkringsbolagets regi oftast en period 

om 3 månader som av grundade skäl kan förlängas med ytterligare 

3 månader. Arbetsprövningen kan äga rum på det egna (modifiera-

de) arbetet eller på en annan arbetsplats. Under arbetsprövningen 

siktar man på att höja arbetsmängden stegvis (minimimängd 4 h/

dag). Förutsätter läkares B-utlåtande och ansökan av den anställda. 

Även FPA kan under vissa förutsättningar ersätta arbetsprövningen.

Invalidpension ansöks hos pensionsförsäkringsbolaget eller FPA 

(utom delinvalidpension), förutsatt att arbetsoförmågan varat minst 

ett år och är bestående. Förutsätter den anställdas ansökan och 

B-utlåtande av läkare.

Mer information och källhänvisningar 
finns på Syopajatyo.fi (på finska).

Veikkaus stöder Cancerpatienterna i Finland rf:s verksamhet

Verktyg för 
hälsovårdspersonal

 för att stöda personer som 
insjuknat i cancer att återgå 

till arbetet

https://www.ttl.fi/sv/arbetstagare/foretagshalsovard/stod-for-arbetsformagan/natverksmotet/
https://syopajatyo.fi/ammattilaisille/terveydenhuollon-ammattilaisille/


Inledande utredningar

Spridnings- 
undersökningar

Behov av sjukledighet 
(oavsett arbets- 
situation)

Behov av psykosocialt 
stöd & information 
om tjänster

Fråga om 
patientens arbete 
– inverkar det 
på vårdvalet?

Exempelvis 
ototoxicitet eller 
neuropati

Sjukledig 
i 30 dagar

Sjukledig 
i 60 dagar 

Återgång till 
tidigare arbete? 

Behov av modi-
fieringar i arbe-
tets innehåll eller 
arbetsmängden? 

Nätverksmöte?

Sjukdagpenningen 
upphör. Ifall arbets-
oförmågan fortsätter 
kan det bli aktuellt med 
rehabiliteringsstöd. Ifall 
patienten har partiell 
arbetsförmåga kan par-
tiell sjukdagpenning eller 
partiellt rehabiliterings-
stöd komma i fråga.

Återgång till arbetet kan 
stödas genom arbets-
prövning.

 
 

Ansökan om 
invalidpension 
eller partiell 
invalidpension

Arbets- 
oförmågan 
fortsätter

Sjukledig 
i 300 dagar

Diskussion kring arbetsförmåga och arbete kan förkorta 
sjukfrånvaron och främja återgången till arbetet. 
Cancerläkarens ställningstagande om sjukdomens 
eller vårdens inverkan på arbets- och funktions- 
förmågan samt bedömning av rehabiliterings- 
behovet är till nytta för företagshälso- 
vårdens läkare. Utarbetning av 
rehabiliteringsplan i samråd mellan 
specialsjukvården och företags- 
hälsovården rekommenderas.

Sjukledig 
i 90 dagar

     Akuta biverkningar av cancerbehandling

• Vid cytostatika akuta förändringar i blodbilden, infektions-
känslighet samt övergående kraftigt nedsatt funktionsför-
måga

• Selektiva läkemedel har en mindre påverkan på den all-
männa prestationsförmågan, sällan betydande immuno-
suppression

• Immunologisk behandling har gynnsam biverknings profil

• Vid strålbehandling symtom i det bestrålade området, inga 
betydande systembiverkningar ifall inte kombinerad med 
cytostatika

• Vid blodcancer långvarigt (≥6 mån.) nedsatt immunförsvar 
efter avslutad läkemedelsbehandling

    Fördröjda biverkningar av cancerbehandling

• Efter cytostatika kan fördröjda hjärt- och lungbiverkningar 
orsaka permanent nedsatt arbets- och funktionsförmåga

• Vid strålbehandling funktionella biverkningar som en följd 
av ärrbildning och delvis hormonella/neurologiska; nedsatt 
kognitiv prestationsförmåga vid strålbehandling av hjärna

• Nedsatt fertilitet, för tidig menopaus

• Ökat behov av psykosocialt stöd

• Kronisk, avvikande utmattning, fatigue

• Neurologiska symtom, problem med koncentrationsför-
måga och minne (t.ex. “cytohjärna”)

• Biverkningarna vid användning av immunkontrollpunkts-
hämmare påminner om autoimmuna sjukdomar och kan 
uppstå efter avslutad behandling; en del av de kroniska 
biverkningarna kan kräva permanent medicinering, till 
exempel hormonsubstitution

Återgång till arbetet med stöd av partiell sjukdagpenning? 
Begränsningar i arbetet med tanke på vården? 

Nätverksmöte?

På Syopajatyo.fi finns information om stödfunktioner och möj-
ligheter för personer som insjuknat i cancer samt vårdpersonal. 
Berätta till exempel om broschyren Cancerpatient i arbetslivet – 

förmåner och tjänster.

Verksamhetsmodeller inom projektet Vastuullisen työkyvyn tuki 
(Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan) (TYÖOTE 2020–2023, Ar-

betshälsoinstitutet)

B-utlåtande till FPA

FPA kräver utlåtande 
från företagshälso-
vården om möjlig-
heten att fortsätta i 
arbetet (rehabilite-
ringsbehov) för fort-
satt sjukdagpenning

SPECIAL-
SJUKVÅRD

FÖRETAGS-
HÄLSOVÅRD

ORGANISATIONER

Arbetsgivaren 
anmäler till 

företagshälso- 
vården

B-utlåtande till FPA

DIAGNOS

VÅRDEN INLEDS VÅRDEN UPPHÖR ELLER PAUSAR

https://syopajatyo.fi/pa-svenska/formaner-och-tjanster/
https://syopajatyo.fi/pa-svenska/formaner-och-tjanster/
https://www.ttl.fi/sv/tutkimushanke/ansvarsfullt-stod-for-arbetsformagan-tyoote-2020-2023/

