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Optima Rehabs multimodala behandling innebär att
ett vårdteam med bland annat legitimerade fysiote-
rapeut och psykolog i samverkan med dig kartlägger
det som utlöser och vidmakthåller din stress gemen-
samt utforskar hur du effektivast återhämtar dig i din
vardag. Utgångspunkten här är samtal och psykolo-
giska tester. Den stressutlösta ohälsan orsakas ofta av 
en kombination av stressorer i både privat- och yrkes-
livet. En otillräcklig kunskap om såväl sjukdomsförlop-
pet som om vikten av återhämtning leder ofta till en
långvarig ohälsa. 

Behandlingen sker i en avkopplande behaglig miljö. 
Här arbetar vi terapeutiskt både enskilt och i grupp 
kring hur vi kan hantera och eliminera stressorer. Vikti-
ga komponenter i denna behandling är också gemen-
samma fysiska aktiviteter, samtal både individuellt och 
i grupp och mindfulnessträning.

Vi ger dig användbara kunskaper och verktyg att an-
vända dig av i din vardag efter avslutad stressrehabi-
litering. Programmet leds av legitimerad fysioterapeut
och leg psykolog med lång erfarenhet av stressreha-
bilitering. 

Stressrehabilitering på kursgård i Sverige

Varför ger stressrehabilitering på en kursgård 
betydligt bättre resultat?

• Genom lättillgänglig och daglig kontakt med
erfarna terapeuter och andra deltagare.

• Vi lär känna varandra och formar en trygg grupp 
där vi tillsammans arbetar med stressutlöst ohälsa och 
mot samma mål.

• Genom gruppsamtal och övningar utforskar vi
vår stress och hur vi effektivt kan hantera och
behandla den. Att vara borta från vardagen
med arbete och familj under en tid och att då ha möj-
lighet att fokusera på behandlingen tillsammans med 
andra i liknande situation effektiviserar behandlingen 
och resultaten.

• Vi utbyter erfarenheter, lär känna varandra och
hjälps åt att genomföra rehabiliteringen.

• Optima Rehab har ett strukturerat program med 
olika behandlingar och möten. Du kan lägga arbete 
och vardag åt sidan och bara fokusera på 
behandlingen och på dig själv.

• Genom en aktiv och systematisk planerad upp-
följning av behandlingsplanen efter internat-
vistelsen. När vi kommit hem använder vi oss av
gruppen som stöd för genomförandet av åter-
hämtning och andra åtgärder.



Stressrehabilitering
Vad ingår i programmet?

Startdatum
8-13 maj
11-16 september

Frågor - anmälan
Ring 08 – 663 33 49 eller maila info@optimarehab.se

Grupp
Vi skräddarsyr även stressrehabiliteringsprogram för företag och organisationer.
Kontakta Henrik Salamon, henrik.salamon@optimarehab.se.

En av våra kunder är Sandvik Personalstiftelse
Sandviks personalstiftelse har under flera år skickat stresshanteringsgrupper till Spanien 
med Optima Rehab med mycket positiva resultat. I och med att resorna blev inställda på 
grund av  Covid-19 tog Optima Rehab fram digitala behandlingsalternativ vilket har mot-
tagits mycket positivt.

• Samtal med terapeut – deltagare
• Stresstester
• Kartläggning av stressorer och förslag på lösningar
• Zoommöten med gruppen
• Behandling i Sverige i 5 dagar, inkvartering på hotell Gyllene
• Hornet i enkelrum, helpension
• Behandlingsplan
• Revidering av behandlingsplan
• Avslutningssamtal
• Digital uppföljning
• Kontakt med terapeut under programmet

Pris    39 000 SEK
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Innan behandlingen:

• Samtal med en terapeut med psykologiska tester som utgångspunkt. Samtal 
innan avresan med dig och ev. din närmaste chef på arbetsplatsen om du så 

      önskar genom ADA-metodik (se nedan) 

• Kartläggning av stressorer via tester och samtal. Tillsammans tar vi fram en 
vårdplan, genomför samt utvärderar den fortlöpande. 

Själva behandlingen:

• Behandling på kursgård i Sverige under fem dagar i en avkopplande miljö. Omväxlan-
de grupp- och individuella samtal varvat med fysisk träning och mindfulnessövningar. 

Efter behandlingen:

• Samtal med dig, terapeut och ev. chef efter resan för att följa upp att behandlingspla-
nen genomförs som planerat och samtal kring en eventuell fortsättning av behandling.  

• Du har knutit kontakter med de andra deltagarna och de kontakterna uppmuntras 
       att fortsätta med efter hemkomsten. Här gör det positiva grupptrycket att du verkligen    
       genomför behandlingsplanen tillsammans med de du lärt känna under behandlingen 
       på kursgården 

• Flera zoom möten med gruppen 

• Två månader efter uppföljning helgen görs ytterligare en revidering av behandlings-
planen. 

• Samtal med arbetsgivare och/eller företagshälsovården/HR gällande hur behandlings-
plan genomförts 

• Avslutningssamtal 

Optima Rehabs 
behandling i nio steg
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•  Arbetsrelaterad stressutlöst ohälsa samverkar 
ofta med stress i privatlivet. Vi kartlägger därför din 
livssituation där vi utforskar hur stressorer samver-
kar, upprätthålls och förstärks. 

•  Forskning kring rehabilitering i en berikande miljö 
visar på att behandlingsresultaten förstärks av att 
under en period komma ifrån vår vardag hemma 
och fokusera på behandling en. 

•  Att under behandlingsperioden vistas och arbeta 
tillsammans med andra med stressutlöst ohälsa ger 
en fördjupad förståelse kring att du inte är ensam 
och för hur andra drabbats av stress. 

•  Forskning kring fysisk träning vid stressutlöst 
ohälsa visar på att det är ett lättillgängligt och 
effektivt sätt att behandla stress och främja åter-
hämtning. Vårt rehabiliteringsprogram utgår från 
det senaste  inom forskningen. Optima rehab har 
gedigen erfarenhet och kompetens kring behand-
ling och rehabilitering  av stressutlöst ohälsa. 

Ny beforskad behandlingsmetod – ADA 

Optima Rehab arbetar bl a med metoden Arbets-
platsdialog vid Arbetsåtergång, ADA, framtaget av  
Avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Lunds  
universitet och institutionen för samhällsmedicin och  
rehabilitering, Umeå Universitet. 

Optima Rehabs forskningsbaserad be-
handlingsupplägg bygger på helhetssyn

ADA är en modell för  att underlätta återgång 
till arbetet från arbetsrelaterad stress. Efter en 
ADA-intervention var 93 % av de  sjukskrivna del-
tagarna åter i arbete vid uppföljning ett  år efter 
avslutad behandling. 

Forskning kring rehabilitering vid stressutlöst ohälsa 
visar entydigt att en av de mest verksamma 
åtgärderna  för återgång i arbete är att ha en god 
kontakt med arbetsledare och arbetskamrater samt 
möjlighet till arbete utifrån de egna förutsättning-
arna. Detta kan vi på  Optima Rehab hjälpa till med 
genom en beprövat och  systematiskt metod-ADA. 

Denna intervention utgår ifrån arbetstagarens 
upplevelse av arbetsplatsen och eventuell stresspå-
verkan. Vi  kartlägger stressen och diskuterar med 
berörda parter hur man tillsammans kan minimera 
arbetsrelaterad  stress. Allt detta för att underlätta 
återgång i arbete  efter en eventuell sjukskrivning. 

Forskning visar att fler kommer i arbete efter 
stressrehabilitering på kursgård 

Kostnaden för både den enskilda, för arbetsgivar-
na och för samhället ökar kraftigt pga stressutlöst 
ohälsa.  Den enskilde drabbas av handikappande, 
långvariga  sjukdomar och detta medför sjukskriv-
ningar och ibland  en oförmåga att komma tillbaka 
till arbete.  

Aktuell forskning kring stress behandling och reha-
bilitering visar entydigt att en av de mest verksam-
ma  komponenterna för framgångsrik stress reha-
bilitering  och återgång i arbete efter sjukskrivning 
är ett aktivt  samarbete med arbetsplatsen. (Perski 
et al 217) (Wallensten J et al 2019) 

I en studie som gjordes på Karolinska Institutet, En-
heten för rehabiliteringsmedicin, som publicerades i  
Läkartidningen nr 21, 17 maj 2019, visar resultaten av  
en internatbehandling en signifikant positiv skillnad 
i  behandlingsutfall jämfört med en kontrollgrupp 
som  genomgått traditionell behandling för utmatt-
ningssyndrom. 74 % av de som genomgått rehabili-
tering på  en kursgård med fokus på arbetssituation 
var tillbaka i  arbete efter ett år. Av de som genom-
gått en traditionell  rehabilitering var 58 % tillbaka i 
arbete efter ett år. 

relationer

kognitiva
utmaningar

arbetsmiljöfysisk 
aktivitet

Berikande 
miljö
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Är du anställd med kollektivavtal (AFA) kan arbetsgivaren söka ersättning 

Om företaget har kollektivavtal kan arbetsgivare erhålla ersättning genom AFA försäkring. De kan täcka upp  
till 50% av kostnaden. Som arbetsgivare kan du ansöka om rehabiliteringsstöd för en anställd som behöver  
arbetslivsinriktad rehabilitering, om ni har tecknat någon av sjukförsäkringarna AGS eller AGS-KL. Som ar-
betsgivare har du möjlighet att få ekonomisk ersättning för upp till hälften av kostnaden när någon av dina  
anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Det kan till exempel röra sig om samtalsstöd hos legiti-
merad psykolog eller psykoterapeut. kurser i stresshantering och livsstilsförändring. 

Förebyggande sjukpenning

Om du behöver avstå från att arbeta på grund av en medicinsk behandling eller rehabilitering kan du få  
förebyggande sjukpenning som ger dig 80 % av din vanliga inkomst. Du kan då fokusera på rehabiliteringen. 

Ersättningsmöjligheter



Det finns studier som visar att rehabi-
litering  via nätet fungerar mycket bra.  
Studier kring digital rehabilitering och  
behandling via nätet visar på att det  
är en både lättillgänglig och effektiv  
behandlingsform. Optima Rehab kan  
därför erbjuda dig två digitala alter-
nativ. 

Saxat från Läkartidningen: ” Den helt  
elektroniska behandlingen via inter 
net-KBT kan enligt samstämmig veten 
skaplig evidens ge likvärdig effekt som  
sedvanlig KBT [16] och spara på dyrbar  
och begränsad behandlar tid”.
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Optima Rehabs digitala 
program

Frågor - anmälan; Ring 08 – 663 33 49 eller maila info@optimarehab.se

https://www.optimarehab.se/intresseanmalan/


Optima Rehabs digitala 
program
1. Samtal med en terapeut
Under en timmes tid, på en tid som passar dig, får du samtala med en välutbildad och erfaren
psykolog/stressterapeut via telefon eller videolänk. Du får göra en enkel stresstest som ligger 
till grund
för samtalet. 

2. Samtal med en terapeut, kartläggning av stressorer och behandlingsplan 
Under en timmes tid, på en tid som passar dig, får du samtala med en välutbildad och erfaren 
psykolog/stressterapeut via telefon eller videolänk. Du får göra en enkel stresstest som ligger 
till grund för samtalet.

• Terapeuten går igenom dina stressorer och ger förslag på lösningar. Tillsammans 
kommer ni att ta fram en behandlingsplan. Du får verktyg och övningar att använda dig 
av både på arbete och fritid. 

• Efter tre månader har ni ett uppföljningsmöte där ni följer upp behandlingsplanen.

• Du har även möjlighet att ta kontakt med terapeuten under programmets gång. 
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Program 1 2

• Samtal med terapeut 1 2 

• Stresstest 2

• Kartläggning av stressorer och förslag på lösningar

• Behandlingsplan

• Uppföljning efter tre månader

• Kontakt med terapeut under programmet

Pris 2 500 SEK 9 500 SEK

Frågor - anmälan; Ring 08 – 663 33 49 eller maila info@optimarehab.se

https://www.optimarehab.se/intresseanmalan/


www.optimarehab.se
info@optimarehab.se
Tel 08-663 33 49

Optima Rehab in Scandinavia AB
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Jag förstår att jag kan när som helst ändra, få information om eller be om att bli borttagen från registret genom att 
skriva till info@optimarehab.se eller ringa 08- 663 3349. Integritetspolicyn finns i sin  helhet på nätet: www.optima-
rehab.se/integritetspolicyn/  

Mejla oss formuläret eller skicka det per post till Optima Rehab, Stockholmsvägen 33, 181 33 Lidingö. Vi  hanterar 
omgående din anmälan.  

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss. Information hittar du även på  vår hemsida 
www.optimarehab.se. Tack för din intresseanmälan! 

Namn

Gatuadress

Postnummer och ort 

E-post

Mobilnummer

Aktuell sjukdom/diagnos

Optima Rehabs Intresseanmälan 

Jag vill finnas med i ert kontaktregister i och godkänner det i och med att jag skickar in denna blankett.  
Jag är intresserad av:  

– Stressrehabilitering på kursgård

-  Digital stressrehabilitering


