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ARBETSPLATSINRIKTAT
REHABILITERINGSSTÖD
Ett bidrag för att förebygga och 
förkorta sjukfrånvaro

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är ett bidrag 
som du som arbetsgivare kan få för att förebygga 
sjukskrivningar och underlätta för dina medarbetare 
att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning. 
Bidraget täcker hälften av dina kostnader när du 
anlitar en extern anordnare för utredning, till 
exempel företagshälsovården eller en Herb Pharma 
klinik.
Som arbetsgivare har du ansvar för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro 
hos dina medarbetare. Det kan handla om att anpassa medarbetarens 
arbetsuppgifter och arbetstider eller lära medarbetaren nya sätt att jobba för 
att undvika att bli sjukskriven. För den som redan är sjukskriven kan du 
behöva planera rehabilitering, eller upprätta en plan för återgång i arbete. 

Det är du som arbetsgivare som tillsammans med medarbetaren och   
godkänd rehabiliteringsanordnare  planerar och genomför lämpliga insatser. 

Läs mer på Försäkringskassans hemsida:
https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/ersattningar-och-
bidrag/arbetsplatsinriktat-rehabiliteringsstod 

Vilka har möjlighet att komma till en Herb 
Pharma klinik via arbetsgivaren och FK?

Det är arbetsgivaren som ger sitt godkännande till den anställde – som antingen är 
sjukskriven helt eller delvis, arbetstränar eller i behov av förebyggande insatser –  att 
anlita en Herb Pharma klinik som vårdgivare.

Typfall vid återkommande korta sjukskrivningar. Vid exempelvis huvudvärk 
eller migrän, ont i ryggen, nacken med mera – kan man om arbetsgivaren godkänner 
det, få utredning av den anställdes mående på någon av Herb Pharmas kliniker.

Typfall långtidssjukskriven. Vid behov på grund av exempelvis stressrelaterade 
symtom eller utmattning – kan man, om arbetsgivaren godkänner det, få utredning 
på en Herb Pharma klinik.

•

•

•

Hur mycket pengar kan jag som arbetsgivare 
få och hur går det till? 

Visar det sig vid vår utredning att det är rehabilitering via Herb Pharma som 
rekommenderas – så är det arbetsgivaren eller individen som står för den del av 
insatsen/rehabiliteringen som inte omfattas av Försäkringskassans stöd. 
Försäkringskassans stöd omfattar utredning – vilket är den största delen av kostnaden.

Varje anställd har i nuläget ett tak på 10 000 kronor exklusive moms att nyttja och varje 
arbetsgivare har totalt en summa på 200 000 kronor exklusive moms att nyttja för           
arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd per organisations nummer.

Arbetsgivaren blir per den siste i varje månad fakturerad av Herb Pharma Sverige AB 
556564–3037 och kan, när insatsen är utförd, söka stödet arbetsplatsinriktat 
rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan. Detta görs enkelt via e-tjänst.

•

•

•



•  Nålfri högteknologisk akupunktur

•  Öronakupunktur

•  Blodanalys enligt Herb Pharmas metod

•  Örter

• Ljusterapi (vissa kliniker)

Din hälsa - vårt fokus Herb Pharma Naturterapi

Vi utreder och kan hjälpa till med: 

Herb Pharmas hehandlingsmetod bygger på de flera tusen år gamla kinesiska 
existensiella tankarna om att förebygga, underhålla och självläka.

• Stress – utbrändhet
• Trötthet – utmattning
• Mag – tarmbesvär
•  Migrän – huvudvärk
•  Ont i kroppen
• Inflammation
• Hormonella besvär

• Ryggskott – ischias
• Hudbesvär – eksem
• Tennisarmbåge
• Värk i armar, axlar händer
• Astma och luftvägsbesvär
• Beroende tobak-alkohol- 

socker

Vi kan erbjuda högteknologisk akupunktur (både med och utan nålar), blodanalys enligt Herb Pharmas metod 
för utredning av exempelvis trötthet, huvudvärk/migrän, värk i kroppen och magbesvär med mera allt enligt 
Herb Pharmas metod och mångåriga erfarenheter. 
På flertalet kliniker finns även ljusterapi som även den kan göra skillnad gällande ork, psyke och värk i kroppen.
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Herb Pharma Naturterapi Blodanalys enligt Herb Pharma – tillsammans med 
klienten ser vi efter olika tillstånd
Det som kan upptäckas är till exempel: läckande tarm; magbesvär; 
Candida; parasiter; trötthet; försurning; värk; tungmetaller; 
stresspåslag; syresättning; B–12 brist; järnbrist; inflammationer m.m.

Högteknologisk akupunktur utan nålar
När man tillämpar högteknologisk akupunktur förenar man gammal 
kinesisk hälsofilosofi med den senaste tekniken inom biofysik och bioteknik. 
Den här åtgärden är inte smärtsam, barn över 8 år samt nålrädda personer 
kan därmed få akupunktur. 

Akupunkturen sker med ett infrarött ljus som har olika frekvenser beroende 
på vad du som patient har för behov. Ljuset (frekvensen) verkar på samma 
frekvens som du har i kroppen vilket gör den självläkande förmågan mycket 
effektiv. Effekten kan mätas både före och efter behandling.

Öron akupunktur
Grundtanken i modern öronakupunktur är att varje kroppsdel har en 
motsvarande reflexpunkt i örat som kan användas både för anamnes och 
åtgärd. Det är vid obalans/smärrta som punkten är aktiv – då sätter vi en 
nål eller kulplåster på den aktiva punkten som åtgärd för exempelvis stress, 
håglöshet, värk, ryggskott, muskelavslappning med mera. 

Örter – världens äldsta läkekonst
Vi rekommenderar örter utifrån vilket behov just du har. Våra örter finns 
hos en utbildad Herb Pharma Naturterapeut och är tillverkade med GMP 
standard.

Allt handlar om balans, ett fritt flöde i våra inre vägar 
där energin flödar – med andra ord akupunkturvägarna. 
Vid ett igenslaggat akupunktursystem kan du uppleva värk 
eller känslomässig påverkan och trötthet bara för att 
nämna något. 

En Herb Pharma Naturterapeuts uppgift är att lösa upp 
blockeringen så att ett fritt flöde uppstår, och därmed ett 
bättre mående.

Utredning - skräddarsydd insats/rehabilitering
Vid ett besök på en Herb Pharma klinik kommer terapeuten att ta ett 
kapillärt blodprov för att tillsammans med klienten utvärdera hälsostatus. 
Därefter mäter terapeuten akupunktursystemet för att tillsammans med 
blodanalysen få en uppfattning om hur personen mår. 

Med  utgångspunkt från ovan utredning sätts en skräddarsydd 
insats/rehabilitering samman bestående av smärtfri högteknologisk 
akupunktur, nålar eller kulplåster i öronen, samt insättning av örter vid 
behov (vissa kliniker även ljusterapi) – allt för att sätta igång kroppens 
egen självläkande förmåga. 

Kvalitet och tillgänglighet
Herb Pharma Naturterapi är kvalitetssäkrat i Svenska Friskvårdsförbundet. 
Varje terapeut har en ansvars- och skadeförsäkring genom vårt förbund 
eller genom Kroppsterapeuternas yrkesförbund (KrY). 
Vi är ett hälsoteam med fristående terapeuter spridda över hela landet för 
att öka möjligheterna för våra klienter att kunna uppsöka en professionell 
Herb Pharma klinik oavsett hemort.



Med stor omsorg tar vi gärna hand om dina anställda

Du är varmt välkommen att kontakta nedan godkända anordnare för mer information. 

Herb Pharma Sverige AB 
www.herbpharma.se  •  Org. nr. 5565643037

Vill du erbjuda en av dina anställda
 arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd 

hos en Herb Pharma klinik? 
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