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Frågor och Svar om rehabiliteringsgarantin 
 

Vad är intentionerna med rehabiliteringsgarantin? 
Regeringen vill stärka den enskildes ställning i sjukskrivningsprocessen så att han/hon får rätt 
till medicinsk rehabilitering i större utsträckning än vad som sker i dag. Detta för att förbättra 
arbetsförmågan och kunna återgå i arbete efter behandling och rehabilitering.  
 

Vad innebär rehabiliteringsgarantin? 
Den innebär att patienter som har smärta i rygg, nacke och axlar eller lättare/medelsvåra 
depressioner och olika typer av ångest och stress har rätt till medicinsk behandling och 
rehabilitering efter att hälso- och vården gjort en medicinsk bedömning och utredning. 
 

Varför är dessa diagnoser utvalda? 
Anledningen är att dessa diagnoser utgör över hälften av alla sjukskrivningar.  
 

När kan patienter få ta del av rehabiliteringsgarantin? 
I de fall ett landsting har åtgärder att erbjuda så kan de erbjudas till patienterna. Ett problem är 
att det inte finns behandling och rehabilitering i den utsträckning som det finns behov. 
Avsikten är att dessa åtgärder successivt byggs ut så att det finns tillgänglig för alla. En 
utredning som tillsätts av regeringen under hösten ska bland annat titta på när en utbyggd 
rehabiliteringsgarantin kan finns tillgänglig för alla.  
 

Vem är det som erbjuder rehabiliteringen enligt rehabiliteringsgarantin? 
Det är landstingen som erbjuder medicinsk behandling och rehabilitering vilket kan ske i 
såväl egen regi som i privat regi beroende på hur landstingen väljer att organisera 
verksamheten. 
 

Varför är det så viktigt med evidens för att förbättra arbetsförmågan? 
Orsaken till att regeringen vill satsa på en rehabiliteringsgaranti är att det ska bidra till att 

människor återfår arbetsförmåga och kan återgå i arbete. Man vill vara säker på att de åtgärder 
som erbjuds inom ramen för garantin leder till detta. Det finns en del forskning som har 
sammanställts som visar på att det finns evidens för att förbättra arbetsförmåga och i vissa fall 
även återgång i arbete.  
 

Vad innebär det att erbjuda en rehabiliteringsgaranti enligt nämnda 
evidenskrav? 
I dag finns det redan landsting eller privata aktörer som arbetar evidensbaserat enligt SBU’s 
rapport  ”Behandling av patienter med långvarig smärta i axlar nacke och rygg”. 
 
Det finns även landsting och privata aktörer som arbetar evidensbaserat enligt SBU’s rapport 
”Behandling av depressionssjukdomar och behandling av ångestsyndrom”, ”Datorbaserad 
kognitiv beteendeterapi vid ångestsyndrom eller depression”. 
 



Eftersom det redan finns evidensbaserade behandlingsmetoder för dessa diagnoser, är det 
naturligt att de ska användas för personer som är eller riskerar att bli sjukskrivna. 
 
 
 
 
 

Vad innebär det att vidta organisatoriska ändringar eller andra 
nödvändiga förberedelser för att implementera evidensbaserad 
behandling/rehabilitering ? 
 

I de fall det inte finns någon behandling och rehabilitering att erbjuda patienter eller om 
utbudet behöver ökas för att tillgodose behovet kan det behövas både tid och resurser för att  
landstingen ska utveckla detta. Initialt handlar det om att landstingen kartlägger vad som 
erbjuds i dag och vilken kompetens som finns. Dessutom vad som skulle kunna erbjudas så att 
målgruppen får rätt till behandling och rehabilitering. Inom ramen för förberedelser bör det 
även ingå att utveckla den medicinska bedömningen och utredningen. Det står landstingen 
fritt att själva avgöra på vilket sätt behandling och rehabilitering ska utvecklas. Det ska dock 
ske utifrån SBU rapporterna, annan färskare kunskap som har tillkommit efter att SBU har 
sammanställt sina rapporter och Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutstöd.  
Socialstyrelsens kommande nationella riktlinjer för behandling av depression och 
ångestsjukdom och nationella riktlinjer för vård av rörelseorganens sjukdomar är viktiga att 
beakta i arbetet. 

 

Hur ska kartläggningen gå till? 
Kartläggningen ger ett stöd till landtingen att utveckla arbetet. Det ska dessutom ingå som ett 
underlag i den utredning som kommer att tillsättas under hösten. För att ha möjlighet att 
jämföra tillgången på rehabilitering och vad som behöver utvecklas kommer SKL i samråd 
med landstingen att utarbeta en gemensamt underlag för kartläggningen. Målsättningen är att 
underlaget för kartläggningen ska vara klart 4 juli. Landstingens kartläggningen bör vara klar 
under oktober.  

  
 

Hur ska landstingen redovisa vad som har gjorts? 
Preciseringar beträffande insatserna ska göras i samråd med Försäkringskassan som tar emot 
redovisning och utbetalar pengarna. Former för detta utarbetas av Socialdepartementet i 
samråd med SKL. Ambitionen är att dessa ska vara klara 4 juli.  
 

Hur mycket pengar är avsatta 2008 och hur ska de utbetalas?  
175 miljoner kronor är avsatta för rehabiliteringsgarantin, 20 miljoner där det ges möjlighet 

att ansöka om särskild forskning och 5 miljoner till utvärdering.  175 miljoner kronor 

kommer att utbetalas i relation till befolkningsnivå och att behandling och rehabilitering har 
erbjudits eller/och att åtgärder vidtagits för att kunna erbjuda behandling och rehabilitering. 
Pengarna beräknas att betalas ut i slutet på december. 
 

 



Vad innebär det att använda kontrollerade försök och metoder som 
utvecklar och stärker evidensen för behandling och rehabiliteringsinsatser? 
 
Det är möjligt att prova på någon/några arbetssätt som inte har utvärderats tidigare eller där 
utvärdering varit bristfällig inom ramen för garantin. Det förutsätter dock att det görs i 
samverkan/tillsammans med forskningsinstitutioner så att kunskapsläget  om vilka 
behandlingar/rehabiliteringsinsatser som  leder till återgång i arbete ökar. Landstingen har 
möjlighet att, i samverkan med forskningsinstitutioner, ansöka om avsatta medel (20 
miljoner).   
 

Hur kommer det gå till att ansöka om dessa medel? 
Former för detta kommer att utarbetas efter sommaren. 

 

På vilket sätt kan man ta del av vad som avses i rehabiliteringsgarantin? 
Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en kunskapssammanställning om sjukskrivning, 
psykiska diagnoser och smärta. Den finns att hämta på www.skl.se/sjukskrivningar under 
rubriken lästips.  

På www.sbu.se kan man hämta hem rapporterna. ”Metoder för behandling av långvarig 
smärta en systematisk litteraturöversikt”, ”Behandling av depressionssjukdomar- en 
systematisk litteraturöversikt”, ”Behandling av ångestsyndrom en systematisk 
litteraturöversikt”, ”Datorbaserad kognitiv beteendeterapi vid ångestsyndrom eller 
depression”.  

På www.socialstyrelsen.se kan man ta del av försäkringsmedicinskt beslutstöd samt läsa om 
de kommande nationella riktlinjerna behandling av depression och ångestsjukdom (beräknas 
finnas 2009) och nationella riktlinjer för vård av rörelseorganens sjukdomar (beräknas finnas i 
slutet på 2009). 

 

På vilket sätt kommer rehabiliteringsgarantin att följas upp och 
utvärderas? 
Former för detta kommer att utarbetas av Socialdepartementet i samråd med SKL. 
Landstingen kommer att informeras om hur det kommer att gå till och på vilket sätt 
landstingen förväntas att delta.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


