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Rehabiliteringsstödet

– arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder 

2015–2020 
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Bakgrund

• Rehabilitering AGS-fonden / AGS-KL rehabilitering

• Godkända rehabiliteringsåtgärder

– Beroendebehandling

– Psykolog eller psykoterapeut

– Stress- och livsstilsförändringskurser

– Omskolning 

• För perioden 2015-2020 totalt 7 037 rehabiliteringsärenden



Antalet rehabiliteringsåtgärder

efter ålder och kön 2015-2020
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Beroendebehandling Samtal med psykolog eller psykoterapeut Stress- och livsstilsförändrings kurs



Andel rehabiliteringsärenden fördelade på 

yrkesgrupp och kön 2015–2020
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Typfall
50-årsåldern och arbetar inom yrkesgruppen under-

sköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. 

Hon har beviljats rehabiliteringsåtgärden samtal med 

psykolog eller psykoterapeut

. 

Långvarig sjukskrivning kostar KR-sektorn 130 382 kr. 

50-årsåldern och arbetar inom yrkesgruppen

metall och övrigt industriellt arbete. Han har

beviljats rehabiliteringsåtgärden beroende-

behandling. 

Långvarig sjukskrivning kostar privata-sektorn 125 424.



Uppföljningsanalys av rehabiliteringsåtgärder.  

Kvinnor och män, 2015-2020
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Glöm inte att ladda ned rapporten samt
prenumerera på framtida statistikrapporter



Tidiga åtgärder vid ohälsa på arbetsplatsen 

– exempel från forskning och riktlinjer för 

vanlig psykisk ohälsa
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Utgångspunkt



De flesta med psykisk ohälsa jobbar

https://pixabay.com/sv/illustrations/s%C3%B6mn-tr%C3%B6tthet-utmattning-resten-2035383/

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.sv

▪ Omfattande sjuknärvaro

https://pixabay.com/sv/illustrations/s%C3%B6mn-tr%C3%B6tthet-utmattning-resten-2035383/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.sv


Förebyggande

▪ Organisation/strukturell nivå

▪ Arbetsgrupp

▪ Individ



https://copsoq.se/tema/psykosocialt-sakerhetsklimat/vad-ar-psykosocialt-sakerhetsklimat

Ledningsgruppsnivå/organisation
Psykosocialt säkerhetsklimat

→ Psykosocialt säkerhetsklimat – Organisationens riktlinjer, rutiner och 

praxis för att skydda medarbetarnas psykosociala hälsa och säkerhet.

→ Strategiska beslut och prioriteringar av den högre ledningen kring bl.a. 

stressförebyggande arbete och psykosociala arbetsmiljörisker

→ Det psykosociala säkerhetsklimatet antas föregå de krav och resurser 

(förutsättningar) som finns i en organisation.

→ Forskning pågår i Sverige (se länk)

https://copsoq.se/tema/psykosocialt-sakerhetsklimat/vad-ar-psykosocialt-sakerhetsklimat


Psykosociala faktorer och hälsa (exempel)

Faktor Psykisk ohälsa 

(utmattning*/depression)

Spänt arbete (höga krav/låg kontroll) Risk

Pressande arbete Risk

Lågt socialt stöd Risk

Bra inflytande Skyddande

Rättvist behandlad Skyddande

Obalans ansträngning-belöning Risk

*Utmattningssyndrom https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/arbetsmiljons-betydelse-for-symtom-pa-depression-och-utmattningssyndrom/

https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/arbetsmiljons-betydelse-for-symtom-pa-depression-och-utmattningssyndrom/


Exempel, individ (arbetsgrupp)

Tidiga signaler – psykisk ohälsa 

▪ Tidiga signaler

→ Mycket övertid, kommer inte på fikaraster, beskriver 
sömnbesvär, tvivlar på sin kompetens etc

▪ Samtal – problemdefinition – åtgärd – uppföljning

▪ Stigma?



PIA-studien

Prevention av sjukfrånvaro

▪ Studiegrupp: Anställda med stressproblematik eller psykisk ohälsa

▪ Insats: Problemlösningsbaserad insats

▪ Jämförelsegrupp: Sedvanlig insats

▪ Utfall: Sjukfrånvaro, psykisk ohälsa, arbetsprestation mm

▪ Upplägg: Klusterrandomiserad studie. 1-års uppföljning.

Bergström G, et al. Preventing sickness absenteeism… BMC Public Health. 2017;17.



PIA intervention

Karlson B et al. Return to work... BMC Public Health. 2010;10:301.

Van Oostrom SH et al A participatory workplace intervention… J Occup Rehabil. 2009;19(2):212-22.

Nezu AM, et al. Problem-Solving Therapy. 2013.

Baseras på

▪ Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (ADA)

▪ Participativ metod

▪ Problemlösningsbaserad metod



Keus van de Poll, . . . Bergstrom, G. (2020). Occup Environ Med. doi:10.1136/oemed-
2019-106353
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Varje mätpunkt motsvarar 4-veckor

Påverkan på arbetsprestation 
vid hälsoproblem

CAU

PSI

Keus Van De Poll, M., Bergström, G. … & Lohela-Karlsson, M. (2020). Int J Environ 
Res Public Health, 17(14). doi:10.3390/ijerph17145234
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Lästips

▪ Främjandefaktorer

Kortversion kunskapsöversikt, 

https://forte.se/publikation/psykisk-ohalsa-arbetsliv-och-sjukfranvaro/

Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer (AV Rapport 2012:7

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/den-goda-arbetsmiljon-och-dess-indikatorer-

kunskapssammanstallningar-rap-2012-7.pdf?hl=friskfaktorer

▪ Förebyggande och rehabiliterande

Länk till rapport ”riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen”

https://mynak.se/publikationer/riktlinjer-vid-psykisk-ohalsa-pa-arbetsplatsen/

Bok:

Problemlösning i arbetslivet – samtal för bättre psykisk hälsa. Bergström, G. (red.), Björk Brämberg E., Johansson, B.A., 

Nlsson, K., Studentlitteratur (2021). https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/psykologi/samtalsmetodik-och-

handledning/problemlosning-i-arbetslivet

https://forte.se/publikation/psykisk-ohalsa-arbetsliv-och-sjukfranvaro/
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/den-goda-arbetsmiljon-och-dess-indikatorer-kunskapssammanstallningar-rap-2012-7.pdf?hl=friskfaktorer
https://mynak.se/publikationer/riktlinjer-vid-psykisk-ohalsa-pa-arbetsplatsen/
https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/psykologi/samtalsmetodik-och-handledning/problemlosning-i-arbetslivet


Ta del av fler filmer och annan dokumentation från 

våra seminarier på: afaforsakring.se/seminarier 

Nästa webbinarium : 30 mars

Tack för att du deltog på dagens webbinarium!

Socialstyrelsen – tema:

Försäkringsmedicin




