
 

2011-06-21 Rnr 19.11 

                                                

                                                             Socialdepartementet 
                                                             103 33 Stockholm 

  

Josefin Edström 

Samhällspolitiska 

avdelningen 

08-613 48 20 

josefin.edstrom@saco.se 

Sveriges akademikers 

centralorganisation 

Box 2206 
103 15 Stockholm 

Besök: Lilla Nygatan 14 

Tel växel: 08-613 48 00 

Fax: 08-24 77 01 

E-post: kansli@saco.se 

www.saco.se 

 

 

 
 
 
 

REMISSVAR (S2011/2387/SF) 

Rehabiliteringsrådets slutbetänkande (SOU 2011:15)  

 
Utredningens uppdrag 

Rehabiliteringsrådet har uppdraget att stötta och bistå regeringen i frågor med 
koppling till rehabiliteringsområdet. Uppdraget har också inneburit att vid 
behov lämna förslag på hur rehabiliteringen kan förstärkas under 
sjukskrivningsprocessen, föreslå hur ett fortsatt stöd till regeringen i 
rehabiliteringsfrågor bör utformas och hur en fortsatt rehabiliteringsgaranti 
bör utformas.   

Saco har haft möjlighet att träffa utredningen under pågående arbete och har 
lämnat synpunkter. 

Inkomna remissvar från medlemsförbunden Jusek, Legitimerade 
Sjukgymnasters Riksförbund (LSR), Lärarnas Riksförbund och 
Akademikerförbundet SSR bilägges. 

 

Inledningsvis 

Rehabiliteringsrådets slutbetänkande utgör en bra grund för viktiga beslut om 

rehabiliteringens framtida inriktning och utveckling. Saco ställer sig i stort sett 

bakom de rekommendationer och förslag som läggs i betänkandet. 

Utredningen har koncentrerat sig på den rehabilitering som ersätts av 

rehabiliteringsgarantin det vill säga medicinsk rehabilitering. Saco vill dock 

framhålla behovet av att även se på den arbetslivsinriktade rehabiliteringen då 

dessa två tillsammans utgör en helhet för att skapa förutsättningar för återgång 

i arbete. Det är glädjande att se att utredningen delar den uppfattningen.  

Utredningen beskriver långvarig sjukfrånvaro som en ”konsekvens av 

individens sjukdom, vårdens insatser, arbetsmiljön, och det finansiella 

ersättningssystemet”. Det är viktigt att ha detta helhetsperspektiv så ett 

resonemang om rehabilitering även ser till hur bristande arbetsförmåga 

uppstår och utvecklas. 

Saco kommer huvudsakligen hålla sig till övergripande kommentarer och 

lämna de specifikt medicinska förslagen och resonemangen till Sacos 

medlemsförbund att svara på.  

 

Forskning, nationellt kvalitetsregister och kunskapscentrum 

Utredningen föreslår att ett kunskapscenter för rehabilitering och prevention 

och ett nationellt kvalitetsregister för rehabiliteringsgarantin bör inrättas. Det 

skapar möjlighet att följa och utvärdera de insatser som görs och vilka effekter 

de har.  

Kunskapscentret föreslås vara en fortsättning av Rehabiliteringsrådet och få 

ansvar för att kontinuerligt följa forskningen på detta område och även initiera 
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studier. Det är välbehövligt då behovet av ytterligare forskning inom 

rehabiliteringsområdet har visat sig vara stort, särskilt systematisk forskning 

inom rehabiliteringsområdet där variabeln bibehållande och/eller återgång till 

arbete finns med.  

Saco tillstyrker samlat de förslag som syftar till att stärka såväl forskning som 

kunskaps- och metodutveckling inom området rehabilitering. Vi vill dock 

framhålla vikten av att ta till vara den rehabiliteringsforskning som redan 

bedrivs av olika yrkeskårer inom hälso- och sjukvården och att representanter 

från berörda yrkesförbund bör finnas med i ett kunskapscentrum på 

motsvarande sätt som i Rehabiliteringsrådets expertgrupp 

 

Arbetsplatsernas roll 

Då utredningens uppdrag varit att koncentrera sig på den medicinska 

rehabiliteringen, är det positivt att man trots detta pekar på den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringens betydelse för återgång i arbete. 

Utredningen framhåller att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inte är 

tillräckligt utredd, att det finns få studier som undersökt effekten av 

interventioner och arbetsplatsfaktorer när det gäller återgång till arbete. Saco 

understryker behovet av fortsatt forskning inom området.    

Utredningen anser att arbetsplatsen bör involveras i rehabiliteringsarbetet 

oavsett orsaken till sjukligheten. Mottagandet på arbetsplatsen vid återgång 

efter sjukdom har stor betydelse för om rehabiliteringen lyckas. Arbetsgivaren 

har ansvar för detta genom anpassning av arbetsplatsen och av arbetsuppgifter. 

Här finns en stor potential om möjligheterna tillvaratas, men området är ofta 

försummat. Behovet av att höja kompetensen kring rehabiliteringsområdet hos 

vissa arbetsgivare är stort och bör uppmärksammas.  

Saco anser att de olika aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen– 

t.ex. Försäkringskassan, sjukvården, företagshälsovården, arbetsgivaren och 

den sjukskrivne – behöver samarbeta betydligt bättre med varandra, så att 

rehabiliteringsarbetet blir mer aktivt och effektivt. Sannolikt behövs bättre 

ekonomiska incitament för att få till denna samverkan. Det är viktigt att det 

finns tillräckliga drivkrafter för arbetsgivare att ta sitt ansvar, till tidig och bra 

rehabilitering. Saco instämmer i utredningens syn att det vore värdefullt att 

tydliggöra och utveckla företagshälsovårdens roll i att stödja arbetsgivarna i 

deras rehabiliterings- och arbetsmiljöansvar och i deras preventiva arbete.  

 

Lönebidrag och studiefinansiering 

Utredningen föreslår att för personer som på grund av sjukdom inte kan återgå 

i arbete till sin tidigare arbetsgivare bör möjligheterna till lönebidrag och andra 

lönesubventioner utökas. Det exempel som lyfts är att en person med ett fåtal 

år kvar innan pension skulle få möjlighet att arbeta kvar på den tidigare 

arbetsplatsen med någon form av subvention, istället för att gå ut på öppna 

arbetsmarknaden och söka jobb. Saco stöder utredningens förslag men tror att 

en försiktig start med en relativt strikt åldersnivå kan vara bra, för att sedan 

följa effekterna av en sådan ny möjlighet.  
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Utredningen föreslår också utökade möjligheter till studiefinansiering för de 

individer som inte kan återgå till arbete hos nuvarande arbetsgivare och 

behöver skaffa sig en ny utbildning. Saco instämmer naturligtvis i bilden att det 

ska vara möjligt att fylla på med mer utbildning och kunskap hela livet. Saco 

har sedan länge förespråkat någon form av 

kompetenssparande/omställningskonton. Ett sådant sparande skulle kunna 

vara en möjlighet för den som behöver ta sig vidare i arbetslivet. 

 

Rehabiliteringsgarantins omfattning och insatser  

Saco väljer att överlåta till våra medlemsförbunds professioner att bedöma om 

omfattningen och behandlingarna inom rehabiliteringsgarantin är rätt 

avgränsade. 

Däremot är det viktigt att påpeka betydelsen av att allt fler får tillgång till den 

medicinska rehabilitering de behöver för att komma tillbaka i livet och 

arbetslivet. Naturligtvis är det önskvärt att individen får ta del av rehabilitering 

så fort det är möjligt. Saco välkomnar därför utredningens förslag om att rätt 

insatser ska sättas in tidigt, helst inom två månader.  Att fortsätta 

uppmärksamma behovet av tidiga insatser för att möjliggöra återgång i arbete 

är viktigt. Rehabiliteringskedjans tidsintervall ökar även betydelsen för tidiga 

insatser på arbetsplatsen. 

Utredningen menar att för de med längre sjukfrånvaro ska huvudsakligen 

andra typer av insatser erbjudas. Det är då väsentligt att så också sker, att även 

dessa personer får tillgång till den rehabilitering de behöver. Utgångspunkten 

måste vara att rätt rehabilitering, vid rätt tidpunkt, behöver erbjudas alla som 

har behov, oavsett om det är inom eller utom rehabiliteringsgarantins ram.  

 

Rehabiliteringens ställning efter vårdvalet 

Saco tillstyrker utredningens förslag att de förändrade förutsättningarna för 

primärvåden efter vårdvalsreformen bör utredas, vad gäller samlade insatser 

inom rehabiliteringsområdet. Ambitionen att förtydliga primärvårdens roll, 

ansvar och uppdrag beträffande rehabilitering är vällovligt. I detta 

sammanhang är det värt att även se på primärvårdens samarbete 

med/koppling till arbetsplatsen där man idag saknar resurser för att ex. 

analysera arbetsplatsen.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 

 

 

Gunnar Wetterberg 

                           Karin Fristedt 


