
Frukostdialog om rehabilitering
Almedalen 1 juli 2015



Datum:   Onsdag den 1 juli 2015
Plats:   I BrainBus vid Visby hamn
Moderator:  Bengt Olsson

Deltagare:  Lise Lidbäck, ordförande, Neuroförbundet
  Bengt Olsson, 1: vice ordförande, Neuroförbundet
  Anders Svenningsson, ordförande, Svenska Neurologföreningen 
  Christina Hansson, fysioterapeut, Fysioterapeuterna
  Hanna-Karin Linck, regionsråd, Region Gävleborg 
  Karin Rudling, ordförande, Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin
  Jan Larsson, verksamhetsområdeschef, Försäkringskassan
  Cecilia  Beskow, enhetschef, Unionen
  Helena Elisabeth Hagberg, oppositionslandstingsråd, Landstinget i Värmland
  Åsa Llinares Norlin, styrelseledamot, Paralympics

Frågeställningar
1. Vad kan vården, myndigheter och arbetsmarknadens parter bidra med för att öka tillgången 

till aktiv arbetslivsrehabilitering?
2. De flesta av Neuroförbundets medlemmar erbjuds inte en individuell rehabiliteringsplan,  

något som påverkar såväl individen, arbetsmarknaden och samhället. Vad kan vården, myn-
digheter och arbetsmarknadens parter bidra med för identifiera hinder och framgångsfaktorer 
för införandet av individuell rehabiliteringsplan?
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Sammanfattning
Deltagarna i frukostdialogen konstaterade snabbt att det saknades forskning inom området 
rehabilitering och att behovet av forskning är stort. Problemen med att få fram forskning kring 
rehabilitering är rehabiliteringens långa tidsperspektiv, samt att begreppet rehabilitering är så 
brett och så svårt att definiera. Detta gör det svårt att göra samhällsekonomiska studier.

För Försäkringskassan finns det ett symboliskt värde av att människor kan stanna kvar eller 
öka antalet arbetade timmar med hjälp av rehabilitering.

Kunskapen om rehabmedicin inom neurologi är låg. Det blir nya läkemedel och högteknologis-
ka verktyg som skapar en smalare verksamhet inom neurologin. Det nationella resurserna till 
hälso- och sjukvården har minskat drastiskt och man prioriterar akutvård före rehabilitering.

Rehabilitering är ett för brett begrepp.

Frågor till framtiden  
Neuroförbundet har, efter att ha analyserat frukostdialogen, tagit fram några frågeställningar 
för framtiden. Frågeställningar som inte diskuterades under frukostdialogen: 

• Det behövs mer forskning inom området rehabilitering.



Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med 
neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark 
framtidstro. Neuroförbundet har ca. 13 000 medlemmar. Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer och följer spets-
forskningen inom neurologi.

neuroforbundet.se 

info@neuroforbundet.se

Tel: 08-677 70 10 
S:t Eriksgatan 44, 4tr
Box 49 084, 100 28 Stockholm

Läs mer om vårt arbete och stöd oss på neuroforbundet.se

Neuroförbundet i sociala media
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