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Rehabilitering med hållbart resultat
På Svenska Re har vi gjort människor friskare sedan 1972. Vår framgångsrika metod bygger på
mångårig erfarenhet och vetenskapliga studier. Vi vet att koncentrerad rehabilitering i ett behagligt
klimat, långt från vardagen, resulterar i friskare människor med ökad livskvalitet och bättre arbetsförmåga. Både på kort och lång sikt.

Effektiv rehabilitering – en ren investering
Svenska Re är ett modernt rehabiliteringsföretag med
metoder som ger deltagaren bästa möjliga förutsättningar att återfå, förbättra och behålla sin hälsa och
arbetskapacitet. Vårt uppdrag är att rehabilitera och
säkerställa ett varaktigt resultat för att minska sjukskrivningarna. Hos oss blir alla vinnare – den enskilde
individen, arbetsgivaren och samhället i stort.
BEVISAD LÅNGSIKTIG EFFEKT
Före vistelsen tar vi tillsammans med deltagaren fram
en konkret handlingsplan med realistiska mål. I början
och i slutet gör vi en mätning. Ytterligare mätning görs
på hemmaplan efter sex månader.

Resultaten från våra mätningar visar att vår metod ger
goda långtidseffekter, oavsett sjukdomsbakgrund. De
positiva effekterna ökar markant under rehabiliteringsperioden på tre veckor och fortsätter att förbättras även
efter hemkomsten. Vetenskapliga studier, gjorda av
forskare vid Karolinska Institutet, visar att en koncentrerad och effektiv individanpassad rehabilitering i
varmt klimat ökar tillfrisknandet.

• 3 veckor på Svenska Re motsvarar 6 månader
hos sjukgymnast 2 gånger i veckan
• 90 % ökar sin motivation att själva påverka
och ta ansvar för sin hälsa
• Prestationsförmågan förbättras snabbt med
25-35 %.
• Efter ett år intygar 68 % att de har bättre hälsa

Vår metod – ett holistiskt synsätt
Arbetslivets krav på individens eget ansvarstagande
ökar och många människor behöver hjälp för att klara
dagens arbetstempo.
Vår metod utgår från ett holistiskt och processinriktat
synsätt. Vi aktiverar deltagaren till att ta eget ansvar

”Efter att ha levt med ständig smärta
och trötthet har jag – med hjälp av mixen
av träning, samtal och återhämtning
på Svenska Re – fått tillbaka mitt liv
och lusten att leva.”
Danuta Jenkinson, som lider av svår psoriasis

för sin hälsa och arbetskapacitet och att fokusera på
sin funktion snarare än sin dysfunktion.
Det handlar om att kunna må så bra som möjligt
efter sina egna förutsättningar. Att kunna arbeta utan
sjukskrivningar.

Expertteam på plats
En av våra framgångsmetoder är att vi har ett expertteam
på plats på heltid. I teamet ingår arbetsterapeut,
fysioterapeut/sjukgymnast, hälsopedagog, läkare (hud-,
hjärt- och allmänläkare), psykolog och sjuksköterska.
Alla arbetar tillsammans med deltagaren för att säkerställa ett hållbart resultat. Teamet ansvarar också för att
våra rehabiliteringsprogram håller bästa möjliga kvalitet.
Vi har dessutom täta samarbeten med forskare och
specialistläkare, som periodvis arbetar på vår anläggning.
Några av dem sitter i vårt Advisory Board, och det ger
oss värdefulla kunskaper och insikter, till exempel om de
senaste forskningsrönen inom rehabiliteringsområdet.

ADVISORY BOARD
• Professor Lars Klareskog
Karolinska Institutet, reumatologi
• Professor Åke Nygren
Karolinska Institutet, stressjukdomar
• Överläkare Birgitta Stymne
Hudkliniken, Linköpings Universitetssjukhus
• Professor Agneta Ståhle
Karolinska Institutet, hjärt-och kärlsjukdomar

”Rehabilitering i varmt klimat är effektivt
och ger positiva förändringar i självskattad
hälsa och livskvalitet oavsett sjukdomsbakgrund.”
Professor och specialistsjukgymnast
Agneta Ståhle

Våra program
Våra behovsanpassade rehabiliteringsprogram är utvecklade av experter inom respektive område.
Grunden för alla program är en helhetssyn, med individens mentala och fysiska hälsa i fokus.
Förutom våra fasta rehabiliteringsprogram kan vi också erbjuda specialutformade program för grupper
med speciell diagnos, inriktning eller intressen.

ALLMÄNNA PROGRAMMET
Intensiv rehabilitering för personer med begränsad
rörlighet, belastningsskada, övervikt, neurologisk
diagnos med mera.
AS/BECHTEREWPROGRAMMET
För personer med Ankyloserande spondylit AS Bechterew.
HJÄRTPROGRAMMET
För personer som har eller är i riskzonen för hjärtsjukdom.
OMSTARTSPROGRAMMET
För personer med arbetsrelaterade stressdiagnoser.
PSORIASISPROGRAMMET
För personer med psoriasis där vanligt solljus
dämpar inflammationen och den alltför snabba
tillväxten av celler i huden.

REUMATIKERPROGRAMMET
För personer med någon form av reumatisk sjukdom.
ÅTERHÄMTNINGSPROGRAMMET
För personer med utmattningsdepression och till
deltagare som befinner sig i någon form av kris
eller är i behov av återhämtning efter till exempel en
svår sjukdom.
PROGRAM GENOM FÖRENADE LIV
Vi erbjuder två program via Förenade Liv: Stora
rehabiliteringsprogrammet, 3 veckor, respektive
Allmänna programmet – mini, 5 dagar.

Vår anläggning i San Agustin
Svenska Res moderna anläggning på Gran Canaria ligger vackert omgiven av lummig grönska och
nära stranden i San Agustin. I denna subtropiska klimatzon, där årsmedeltemperaturen ligger runt 24 °C,
blir rehabiliteringen extra effektiv. Värmen och ljuset påverkar människor i positiv riktning.
PÅ ANLÄGGNINGEN OCH I DESS NÄRHET FINNS
BLAND ANNAT:
• Sötvattenpool med temperatur på cirka 30 °C
• Saltvattenpool med temperatur på cirka 33 °C
• Fin strand och strandpromenad (inom 150 m)
• Välutrustat gym med anpassade redskap
• 2 föreläsningssalar, varav en för grupper
upp till 25 personer
• Restaurang och café
• Boulebana
• 396 moderna bungalows
• 120 000 m² grönområde
• Privatsjukhus

Gran Canaria

San Agustin

Så här söker du finansiering
DU SOM ÄR I BEHOV AV REHABILITERING
De flesta arbetsgivare står för rehabiliteringskostnaden, som är avdragsgill. Om du har ett medicinskt
behov av vård kan du söka ersättning för planerad
vård utomlands. Vi hjälper dig gärna med ansökan!
Reser du till oss via din arbetsgivare kan du söka
förebyggande sjukpenning via din läkare. Då får du
sjukpenning från Försäkringskassan under din
rehabiliteringsperiod hos oss.

”För oss underlättar det att få ekonomiskt
stöd från AFA. En medarbetare som haft
hjärtstopp fick åka iväg på rehabilitering
till Svenska Re. Mycket tack vare det har
han kunnat komma tillbaka till arbetet
mycket tidigare.”
Ritva Erholtz, som är rehabsamordnare på Billerud
Korsnäs i Gävle

DU SOM ÄR ARBETSGIVARE
Alla kostnader, såväl vistelsen som resan till Gran
Canaria, är avdragsgilla. Om din medarbetare omfattas
av sjukförsäkringen AGS-KL, eller av efterskyddet i
försäkringen, kan du få upp till halva rehabiliteringskostnaden finansierad genom AGS-KL Rehabilitering.
Ersättningen lämnas genom AGS-fonden för arbetslivsinriktad rehabilitering eller för insatser som görs i
förebyggande syfte.

Välkommen hit!
Vill du veta mer om rehabilitering på Svenska Re?
Kontakta oss så berättar vi mer! Självklart hjälper vi dig
med anmälan, remissblankett, ansökning om finansiering
med mera.
På svenska-re.se kan du läsa mer om oss och våra
rehabilteringsprogram. Där kan du även ladda ner
ansökningsformulär med mera och ta del av några
deltagares erfarenheter.

KONTAKTA OSS I SVERIGE
Artillerigatan 6
114 51 Stockholm
Tel: 08-20 55 10
Mejl: info@svenska-re.se
KONTAKTA OSS PÅ GRAN CANARIA
Rocas Rojas 35100 San Agustin
Gran Canaria, Spanien
Tel: +34 928 76 17 01

gracemill.se

Svenska Re är ett modernt rehabiliteringsföretag med anläggning på Gran Canaria.
Vår metod utgår från ett heltäckande och processinriktat synsätt.
Svenska Re ägs av svenska företag och organisationer.

