
Den anställde 
sjukanmäler sig via 

telefon 0371-334 08, 
knappar in sitt 

personnummer.

SMS eller mail till 
ansvarig på företaget.

Sköterska loggar in och 
ser vilka som ska 

ringas. Orsak och antal 
sjuktillfällen stäms av 

innan samtal. 

Sköterskan ringer på 
förmiddagen 

(arbetsdag).

Under samtalet görs 
noteringar, råd ges och 
prognos för återgång i 

arbete bedöms.

Avslutar samtalet med 
fråga om det är OK att 

lämna uppgifter till 
arbetsgivare. Samtalet 

dokumenteras.

Information till 
företaget i mail kring 
samtalet och prognos 
för återgång i arbete.

1. Om frisk inom två 
dagar, friskanmälan görs 
av den anställde.

2. Sjukskrivning fortsätter, 
sköterska ringer efter 3 
dagar och 5-8 dagar .

Vid längre sjukfrånvaro 
än 7 dagar kan 
rehabiliterande 

åtgärder behöva göras

Här kan vi hjälpa till!

SICKAN 
Sjuk- och friskanmälan 

 

 

 

 

 

 

 
Vad händer? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför SICKAN? 

 Få övergripande översikt av hela företagets frånvarostatistik av VAB, sjuk-, kort och långtidsfrånvaro. 

 Översikt av sjuk-, kort och långtidsfrånvaro samt att företagets ansvariga sköterska har möjlighet att 

fånga upp återkommande frånvaro. 

 Prognos för den sjukanmäldes tillbakagång i arbete. 

 Bra rutiner för en tidig insats vid rehab. 

 Hitta begynnande utbrändhet eller missbruksproblematik. 

 Bättre planering på företaget vid sjukfrånvaro. 

 Medarbetare får snabbt rådgivning för återgång i arbetet. 

 Lokal kännedom för hänvisning till eventuell annan vårdgivare till exempel den anställdes vårdcentral. 

Kontakta Företagshälsan i Västbo:  

Ola Petersson, VD 0371 – 39 00 32 

Växel  0371 – 39 00 20 

Hemsida www.foretagshalsan.se 

Vad är SICKAN? 

SICKAN är en sjuk- och 

friskanmälantjänst där sjuksköterskor 

på Företagshälsan i Västbo arbetar 

med både företaget och dess 

anställda för att tidigt fånga upp 

signaler på ohälsa och minska onödig 

sjukfrånvaro på arbetet. 

Den anställde kan när som helst på 

dygnet ringa eller gå in i SICKAN-

portalen och sjukanmäla sig samt 

anmäla VAB.  

Företaget kan välja att ha en egen 

kundportal dit behöriga användare 

har tillgång. Här finns statistik 

tillgänglig kring sjukfrånvaroorsak 

indelat på ort, veckodag, orsak och 

mycket mer.  


