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REHABILITERINGSUTBILDNING 
för dig med personalansvar 

 
Om utbildningen 
Utbildningen vänder sig i första hand till dig med 
personalansvar, självklart även till personalchefer 
och annan HR-personal.  
 
Utbildningen omfattar en teoretisk del med lagar, 
regler och fakta kring rehabilitering och en 
förebyggande del. Utbildningen varvas hela tiden 
med erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan 
deltagarna.  
 

Innehåll  
• Lagstiftning och roller 
• Rehabiliteringskedjan 
• Vinster med att aktivt arbeta med 

rehabiliteringsfrågor 
• Rutiner 
• Signaler på ohälsa 
• Stresshantering 
• Coachande förhållningssätt 
• Gruppdiskussioner  
• Erfarenhetsutbyte 
 

Utbildningens mål 
Att under två dagar ge dig förutsättningar att 
bättre kunna arbeta med rehabiliteringsfrågor 
samt få en ökad trygghet i chefsrollen. 

Kursdatum och pris 
1. 24 november + 9 december 2009 
2. 17 februari + 26 februari 2010 
 
Pris: 6 990 kronor (ex. moms) per deltagare. 
Lunch och fika båda dagarna ingår.  
Individuell coaching (2 x 45 min.) efter avslutad 
kurs kan väljas till för 1 500 kr (ex. moms) per 
deltagare. 
 

Sagt om utbildningen 
"Många aha-upplevelser och ökad förståelse för 
vikten av att arbeta förebyggande, med klara 
policys och rutiner för att spara pengar! Många 
bra tips på hur man kan göra samt att vi 
deltagare fick tid till att dela varandras 
erfarenheter och idéer.  
Utbildningen rekommenderas starkt!" 
 
Maria Sparringsjö, personalchef, Michelin Nordic 
AB  
 
”Denna utbildning vill jag rekommendera till de 
personer som arbetar med rehabiliteringsfrågor i 
sin organisation. Variationen av teori och arbete 
med egna fall ger en bra grund att stå på.” 
 
Catrin N Dammert, personalchef, Cybercom 
Group. 

Anmälan/Kontakt 
Anmäl dig med bifogad kursanmälan eller via e-
post till info@radapto.se. 
 
Kontakta Anna-Karin A Richardsson på 070-
416 36 38 för frågor angående utbildningen eller 
om du är intresserad av en företagsanpassad 
rehabiliteringsutbildning. 
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KURSANMÄLAN - REHABILITERINGSUTBILDNING 
 
Välj kursdatum: 
 

 

Namn: 
 

 

Företag/Organisation: 
 

 

Titel/Funktion: 
 

 

Adress: 
 
 

 

Postnummer/Ort: 
 

 

Faktureringsadress (om annan): 
 
 

 

Telefon: 
 

 

E-postadress: 
 

 

Jag vill ha individuell coaching (2 x 45 min.) efter Rehabiliteringsutbildningen
 

 
Vänligen skicka anmälan till info@radapto.se eller per post till: Radapto AB, Hästängsvägen 10, 183 77, Täby 
  
  

Anmälan och bekräftelse 
Anmälan är bindande och en bekräftelse 
skickas per e-post så snart deltagaren 
registrerats på kursen. 
 

Plats 
Kursen hålls i Stockholm.  
 

Kursavgift och betalning 
Faktura skickas i samband med anmälan och 
har förfallodag dagen före 
kursstart. I kursavgiften ingår 
kursdokumentation och för- och 
eftermiddagskaffe samt lunch. 
Alla priser är exklusive moms. 
Individuell coaching erbjuds 4 månader från 
första kurstillfället.   
 

Om du får förhinder 
Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega. Fram 
till fyra veckor 
innan kursstart kan du även kostnadsfritt avboka din plats. 
Om du avbokar 
dig mellan fyra och två veckor före kursstart debiteras 
50% av kursavgiften. 
Därefter debiteras hela avgiften. Vid inställd kurs 
återbetalas alla kursavgifter. Inga direkta eller indirekta 
kostnader utöver detta ersätts. 
 

 


