
 

 

 

 

Det har varit tomt på Svenska Re!  

Det enda som varit sig likt det sista året är vår takskylt…….. 

Vår verksamhet har påverkats så mycket av pandemin. Från en dag till fick vi stänga 
verksamheten vilket var chockartat. Deltagande patienter skickades hem, personalen 
sades upp eller permitterades, leverantörsavtal avslutades och allt tog liksom slut. Jag 
och min kollega Karin (Gonzalez Bergh) har varit ”verksamheten” under pandemin. Det är 
vi som vaktat lägerelden så den inte slocknat. Vi har ”brainstormat” och hittat lösningar 
som att starta upp ett samarbete med Kurortskliniken i Varberg, uppdaterat ISO, arbetat 
med affärsplanen för framtiden och lärt oss räkna kassaflöde fram och baklänges för att 
överleva. Framför allt har vi stöttat varandra.  

Tack Karin för att du är min bästa kollega! Utan dig hade den här tiden varit svår.  

Stort tack till medlemsföretagen och gamla deltagare som gjort glada tillrop på LinkedIn 
och Facebook. Vetskapen att vi gör något som betyder så mycket för så många har gett 
oss energi att jobba vidare i uppförsbacken.  

 

  

VI ÖPPNAR IGEN DEN 1 SEPTEMBER! 

Vi är glada att vi nu kan välkomna regioner och medlemsföretag att anmäla deltagare till 
våra rehabiliteringsprogram. Ett kalendarium för höst en 2021 finns på vår hemsida 
www.svenska-re.se 

 



 

 

 

 

REHABILITERING ÄR LÖNSAMT! 

Tre veckors rehabilitering på internat (i Varberg eller på Gran Canaria) kostar drygt en 
månadslön för en anställd tjänsteman, allt inkluderat. Rehabilitering tas inte upp till 
beskattning och det finns möjlighet att söka halva rehab-kostnaden via AFA, ASG och 
söka förebyggande sjukpenning från Försäkringskassan.  
 
De allra flesta som kommer till oss för rehabilitering kommer via sin arbetsgivare eller 
sin region. För arbetsgivaren är rehabiliteringen avdragsgill plus att AFA kan bidra med 
en del av kostnaden om det finns en AGS-försäkring tecknad. Vanliga diagnoser är 
utmattningssyndrom, hjärtinfarkt, reumatism, psoriasis eller rehabilitering efter cancer.  
 

Rehabilitering lönar sig alltid och ju tidigare desto bättre! 
 

 

 

SAMARBETE MED KURORTSKLINIKEN I VARBERG FORTSÄTTER! 

Vi är mycket glada att fortsättningsvis kunna erbjuda rehabilitering i Sverige för de som 
önskar detta. 

Kurortskliniken ligger i en fantastiskt vacker miljö vid vattnet med fina promenadstråk 
precis utanför dörren. Deltagarna tas om hand av ett multimodalt behandlingsteam 
utifrån vetenskapligt beprövade metoder och Svenska Res värdegrund.  

Deltagarna bor på Varbergs Kusthotell som ligger i anslutning till Kurortskliniken.  

VARMA HÄLSNINGAR! 

Åsa Spängs, vd & Karin Gonzalez Bergh, platschef 


