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REHABILITERINGEI,{
A RB E T S P E N S I O N E RI I{ G E N
I

det betiinkande, den av Arbetspensionsanstalternas fcirbund tillsatta rehabiliteringskommissionen liimnade Lr 1964
konstaterades bl.a., att det inom den moderna sociala trygghetspolitiken i vlrlden numera finns en trend enligt vilken
man fcirsciker f6. personer, som f<irlorat sin arbetsfcirmiga
att iter bli arbets- och funktionsdugliga medlemmar i samhlllet. I och men detta har man Sven inom socialforsiikringen avstett frin den tidigare uppfattningen, att socialfcirsflkringens enda uppgift 6r att trygga den fcirsZikrades
utkomst.

Detta tiinkesltt hade redan kommit fram vid arbetspensioneringens utvecklande. Redan vid beredningen av den
forsta arbetspensionslagen, lagen om sj6manspensioner, i
borjan av 1 950-talet, innefattades rehabiliteringsmcijligheten
tydligt utsagt i lagtexten. I lagen om pension fcir arbetstagare kom rehabiliteringen med, till en bcirjan i omv[nd
form, som dock tolkades i en positiv riktning, och senare
intogs i lagen ett motsvarande stadgande om saken.
Det var alltsi friga om en verksamhet, som baserade sig

pi prcivning, och betriiffande vilken lagen inte stadgade
nigon skyldighet for pensionsanstalterna eller nigon rtitt
ftir pensionstagarna. Ar 1971 i det socialpaket, som ingick

i

det s.k. UKK-avtalet, ansig arbetsmarkndens centralorganisationer, att man borde utreda mojligheterna till lagstadgad rehabilitering inom arbetspensioneringens rehabilitering. Det prelimindra utredningsarbete, som utfcirts fcir
detta ?indamil liimnades dock att vila, di det blev k[nt att
statens myndigheter hade upptagit en motsvarande mera
omfattande reform till prrivning.

I rehabiliteringen anses numera i allmiinhet ingf, fyra
olika uppgifter: den medicinska, den pedagogiska, den yrkesmiissiga och den sociala. Medan arbetspensionslagstiftningen som rehabiliteringens mils?ittning definierar forebyggande av invaliditet eller iterstiillande av arbets- och
fcirvrirvsfcirmigan, har arbetspensioneringens uppgifter begrdnsats att omfatta den yrkesmiissiga, d.v.s. rehabiliteringen till arbete. Fcir att uppni detta mil kan man givetvis nyttja f,ven t.ex. medicinska itgiirder. Denna begrEnsning har visat sig vara saklig dven med beaktande av arbetspensioneringens n6ra kontakter till arbetslivet och ar-

betsmarknaden.

Flera olika modeller tir kiinda vad betriiffar relationerna
mellan den sociala tryggheten och rehabiliteringen. I vissa

mellaneuropeiska liinder sisom i Tyska F<irbundsrepubliken och Osterrike har forsiikringsanstalterna uppbyggt ett
mera eller mindre sjiilvstiindigt system med egna sjukhus
och rehabiliteringsanstalter. I andra ltinder diiremot, t.ex.
i England, verkar det sociala trygghetssystemet och rehabiliteringen helt skilda frin varandra. Arbetspensioneringens
3

rehabiliteringwerksamhet uwecklades pi sltt och vis som
en mellanfonn av dessa modeller. N?irmaste utlbndska jiim'
f<irelseobjekt stir att finna i Schweiz i invalidfcirs6kringen
diirstiides. Diir striivar det socida trygghetssystemet inte till
att sjiilv "producera" rehabiliteringstjenster genom att
grunda egna inrlttningar, utan det utnyttjar sina kunder
iill godo alla de rehabiliteringstjiinster, som stlr tillbuds

i

samhiillet.

Pi denna bas utbyggdes arbetspensioneringens rehabili'
tering som fciljer:

-

Verksamheten tiicker hela

flltet inom APL, KAPL,

FIPL, LF6PL, SPL och KTAPL.

Varje pensionsanstalt handldgger och avgcir, d.v.s. sk6ter i princip sjiilv sina egna rehabiliteringsirenden.
Forsiikringsbranschens rehabiliteringscentral (FRC) iir
ett gemensamt centralorgan. Dess uppgift dr att bisti
pensionsanstalterna vid ftirberedningen och ftirverkligandet av rehabiliteringstirendena samt att koordinera
och forenhetliga verksamheten. For detta iindamil finns
i FRC rehabiliteringsridgivare, som scirjer ftir det individuella arbetet, samt en rehabiliteringsnlmnd, till vilken hcir sakkunniga i rehabiliteringsfrigor dven utanfcir
arbetspensioneringen samt representanter fcir invalider
och for arbetsmarknadsorganisationerna.
ftirbund skoter och overva- Arbetspensionsanstalternas
kar med bistind av sin konsultativa kommission fcir rehabiliteringslrenden utvecklandet av linjerna.
Under de forflutna tio iren har man inh[mtat erfaren'
heter av karaktiiren pi arbetspensioneringens rehabilitering'

dess behov och mcijligheter. Sedan verksamheten inletts har

man av rehabiliteringen av personer, som redan fir inva'
lidpension kunnat observera, att jiimsides med denna verk'
samhet bd,r huvudvilten liiggas vid forebyggande av arbetsoformiga och vid bevarande av arbetsftjrmigan. Man iir
i rett hdg grad eniga om denna princip, och v?igar till av'
gtirande arr uppgiften soks och uppr[ttas som biist. A andra
iidan har man konstaterat, att de tidigare metoderna fcir
rehabilitering till arbete inte varit tillfyllest ftir det rehabiliteringsbehov, som finns inom arbetspensioneringen. F,huru

tlet inte kan anses vara arbetspensioneringens uppgift att
rfltta till allm?inna missfcirhillanden i samhiillet
- hiir avses det f<ir blygsamma tillbudet av rehabiliteringstjiinster
man nodgats f6sta rett stor uppmiirksamhet iiven
-vid har
ett mera allmint utvecklande av metoderna.
N?ir denna tidskrift kommer ut, har utredningen och ut'
vecklingen av den allmlnna organisationen av rehabilite'
ringwerksamheten i virt land redan en lEngre tid varit un-

der beredning. Saviil arbetskraftsministeriet som social' och

hiilsovirdsministeriet har planer
redningsarbete

i

?irendet.

Inom

pi

att s2itta

i

giLng

ett ut'

arbetspensioneringens re-

habilitering har man ansett dylika utredningar vara behcivliga och aktuella. Man iir beredda att stoda dem pi allt
siitt och att ta resultaten i beaktande vid den fortsatta ut'
vecklingen av den egna verksamheten.

VEIKKO NIEMI
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LEENA PATIAS

Problem vid rehabiliteringen av arbetspensionstagare 1965-197i
Sisom grund for rehabiliteringen har man
ansett dess betydelse vid iterstiillandet av
den arbetsoformcignes sociala duglighet och
samhiilleliga aktivitet. Med rehabilitering fdrsciker man hjiilpa en person, vars mdjligheter till arbete, annan verksamhet och levnadsmtijligheter i vidare mening iir begrtinsade, att uppni en stcirre fysisk, psykisk och
ekonomisk viilfiird.
Rehabiliteringens betydelse inom arbetspensioneringen understryks vdsentligt av, att
det diir tir friga om iterstiillande av sidana
personers arbetsfdrmiga, som har bide yrkesutbildning och arbetserhfarenhet, och om
att forbtittra deras utkomstmcijligheter. Deras iterinfcirande i arbetslivet [r av betydelse
fcirutom for produktionen iiven med tanke

pi

minskande

kostnader.
V

ILKA BLIR

av

arbetspensioneringens
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REH ABILITERADE?

Vidtagandet av rehabiliteringsitglrder [r f<ir
nflrvarande beroende av behovsprrivning och
provning av dndamilsenligheten i varje en-
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Figur

1.

skilt fall. Entigt de altn[nna anvisningarna

anhtingiga 31. 12.

forsta gallringen av dem, som eventuellt
skall rehabiliteras, i pensionsanstalterna i
samband med pensionsavg<irandena. Detta
sker civer lag vid avgcirande av nya invalidpensionsansokningar samt dfl man beslutar

nya fall

frir

rehabiliteringsverksamheten

sker

avfcirda

den

om forBettande av invalidpensioner, som be-

viljats frir viss tid. Numera foruts6tts dessutom, att man redan diirf<irinnan klarlagt,
huruvida pensionstagaren ir intresserad av
rehabilitering. Under den senaste tiden har
initiativ till rehabilitering brirjat inkomma
dven frin fiiltet; sisom initiativtagare ftjrekommer bl.a. pensionstagare, hdlsovirds-,
social- och arbetskraftsmyndigheter samt

arbetsgivare.

Huruvida rehabiliteringsanmiilning eller
till FRC tiverviigs siirskilt fall for fall. De, som skall rehabiliteras, viiljs ut pi basen av uppgifterna
i pensionshandlingarna. Diirvid iigrras progbegiiran om uflitande insiinds

nosen angiende arbetsformiga och allmiint

hlilsotillstind en siirskild uppmErksamhet.
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Om beviljande av rehabiliteringsfdrminer

beslutar vederbcirande pensionsanstalt.
Av figur 1 framgir utvecklingen av verksamhetens omfattning. Toppen

i

antalet av

pensionsanstalterna begtirda utlitanden intriiffade di verksamheten inleddes fu 1966.
Diirefter har antalet sa sminingom dalat,
5

och ser fdr niirvarande ut att hilla-s omkring
400 per ir, vilket dr c. Zts av de irligen
beviljade nya invalidpensionerna. Under de
fcirsta iren av rehabiliteringsverksamheten
var man mycket f<irsiktig med att avbryta
behandlingen av rehabiliteringsiirenden iiven
i sidana fall, diir fcirutsiittningar fdr rehabili-

tering inte syntes ftireligga. Diremot har man

iren

1969-1972 gallrat friskt" betydli4
flera fall tin vad som inkommit. Pe sa niitt
avfcirdes sadana fall, som 11 l4ngre tid legat
och vdntat pi avgdranda Ar L973 var de nya
Irendena och de avf<irda i saruna storletsklass. Antalet samtidigt anhiingiga iirenden
har efter att under de fcirsta iren snabbt ha
tikat nu stagnerat i storlelsklassen inemot
I 000.
Under denna tid har pensionsanstalterna
i sammanlagt 4172 'arcnden inbegtirt utliuande. Per pensionslag f<irdelar de sig p[ ftiljande sltt:

APL
(tiven F<iPL ingAr)
KAPL
KTAPL
sPL
LFdPL

876
1864
208
157
67
4 t72
r

45,070

M,7

7o

5,07o

3,7 7o

1,67o

1U).0 7o

Av de faktorer, som inverkat pi utvecklingen av antalet fall kan man dra vissa slutsatser. Df, rehabiliteringen inom arbetspensionssystemet inleddes var fdrv6ntningarna
stora och instiillningen till rehabiliteringens
mojligheter var rf,tt optimistisk. Pensionsanstalterna siinde in rikligt med fall. Enligt ridande uppfattning

var

dessa

fall niistan

ogallrade. Personerna var fcir det mesta riitt
gamla, hade redan en liingre tid varit borta

fran arbetslivet och var siledes redan instiillda pi att vara pi pension. Rehabiliteringsverksamheten hade intc ens planerats
med tanke pi en dylik grupps behov. Verksamheten igingsattes enligt en traditionell
modell att likna rehabiliteringen av krigs-

och olycksfallsinvalider; den huvudsakliga
rehabiliteringsmetoden bestod av yrkesutbildning.

Allt oftare

ncidgades man dock om-

prova mllsiittningama f<ir pensionstagarna
i arbetsildern, i ena sidan ur den individuella situationens och behovens synvinkel, i
andra sidan ur hela arbetspensioneringens
rehabiliteringsverksarnhets synvinkel. Pen-

sionstagarnas rehabiliteringsbehov visade sig
vara mingfasetterade och svira. I praktiken
inleddes dock rehabiliteringsitgtirder, ehuru

forutsiittningar inte syntes fdreligga; man
misslyckades och ftirsdkte om igen. Fd,r att
6

ge motivation 6t motvilliga pensionstagare
utftirdes mycket arbete. Resultaten av rebabiliteringen var sdkert inte uppmuntrande i
pensionsanstalternas mening heller, eniir an-

talet begdrda utlitanden sjrink under flera
ir i fciljd. Si mAnga rehabiliterings6renden
var dock dn anhiingiga, att de inte kunde
skcitas med divarande arbetskraft, de var
niimligen 600-700 per rehabiliteringsridgivare (nu c. 200 per ridgivare). Detta berodde i sin sida pi, att fall just inte alls
liimnades bort. Det var troligen fcirsiktighet,
som berodde pi brist av erfarenhet, kunskaper och skicklighet, man visste helt enkelt inte hur man skulle forfara
P EN S ION ST

AG ARN AS IN ST i LLN IN G

TILL REHABILITERINGEN
Sf, sminingom har man liirt sig att stiilla

sig

realistiskt till rehabiliteringens m<ijligheter.
Nu accepteras redan det faktum, att alla pensionstagare, som siinds

till rehabilitering, inte

kan bli hjiilpta genom de till buds stiende
rehabiliteringsatgiirderna. Man utreder forst
m<ijligheterna till rehabilitering, och om det
ser ut som inte tillriickliga m<ijlighsler finns
f<ir uppniende av milsiittningen, avf6rs
Irendet rtitt snabbt. Aven pensionsanstalterna utfcir numera en striingare ealring dA de
v?iljer

Pi

ut rehabiliteringsfallen.

klientantalets utveckling har tydligcn
inverkat dven den omstiindigheten, att man

frin

och med

ir

1972 overgick

till

en praxis,

enligt vilken man frin pensionstagaren sjilv
redan innan rehabiliteringsiirendet gors anhiinggt frigar, hur han skulle stilla sig till
en eventuell itergang till arbetslivet. Di pensionsanstalten avgcir pensionsanscikningen,

siinder den till dem, som utsetts till rehabilitering, en broschyr och en svarsblankett. Av
svaret framgir sedan pensionstagarens egen
syn angiende hans mojligheter till rehabilitering samt hans villighsl att bli delaktig av
rehabiliteringstjdnsterna. Ifall svaret visar,
att viljan finns, siinder pensionsanstalten begdran om uiletande till FRC. Detta inneblr,
att dven rehabiliteringsfallen blivit mcra utvalda. I vissa fall siinder man dock tiven fall
med negativt stiillningstagande till FRC, men
di iir det friga om b?ittre fcirutsittningar f6r

rehabilitering ?in i gemen.

DET ANHANGIGA MATERIALET
man j?imfrir de fall, angiende vilka utlitande begiirts, iren 1965 och L973 kan

Di

man konstatera de tydligaste skillnaderna i
personernas ildersstruktur, arbetsftirmiga

och instiillning till rehabiliteringen.
Ar 1965 var drygt hrtlften av materialct

ir fyllda, medan de ir 1973 utgjorde endast 1/3. Numerf,rt flest var de, som skulle

40

rehabiliteras ir L973 i ildern 3I-40 ir.
Ett av de grundliggande problemen inom
arbetspensioneringens rehabiliteringsverksamhet har varit den riitt h<iga ildern hos
dem, som skall rehabiliteras. Sasom framgar
av det ovanstiende, har de som tiverskridit

den traditionella yrkesullildningsaldern 40
ir varit forhillandevis minga. Aldern iir en
riitt betydelsefull faktor di man planerar re-

habiliteringsatgtirder. Mrijligheterna till att
genomfcira rehabiliteringen pi ett lyckat siitt
iir i allm[nhet desto bittre, ju yngre penion

det iir fraga om. Sidana rehabiliteringstjlnster, som liimpar sig fcir iildre personer,
har tillsvidare funnits endast i en begriinsad
uBtreckning.

I

i

ildersf<irdelningen

till

1973 6rs

det blttre.
Av nedanstiende diagnostabell framgf,r, i
vilken proportion de huvudsakliga invalidimaterial syns en iindring

tetsorsakerna fordelar sig

fiir

j?imftirelsen.

Sjukdomar

i

stcid- och

rcirelseorganen
sjukdomar
Hjeft- och cirkulationsRespirationsorganens

vid

tidpunkterna

Ar 1965 Ar

7o
19,0 7o

22,5

of

sjukdomar
Mentala rubbningar
Sjukdomar i nervsystemet
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7,0

ovriga sjukdomar

18,5 o1
/o

och sinnesorganen

1973

59,0 7o

ll,0

/o
/o
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7,0

10,0 01
/o

3,0
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ol

00,0 01
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7o
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/o

ol

/o
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ol
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PERSONER I TUNGT ARBETE
LEDER
De stcirsta fdriindringarna har intrtiffat betriiffande sjukdomarna i st<id- och rtjrelseorganen dlr antalet <ikat och i grupperna
hjiirt- och blodklrlssjukdomar och respirationsorganens sjukdomar, diir antalet
minskat. Man skulle kunna anta detta bero
pil, att den fcjrst niimnda gruppen ftjreter ett
stort behov att byta yrke. Det iir typiskt for
denna grupp, att den bestir av personer,
som kommer frin ett tungt yrke. Dessutom

ger ryggsjukdomar symptom i tunga arbeten
redan vid riitt lig ilder, och i det avseendet
erbjuder denna grupp ett fdrtreffligt rehabiliteringsmaterial. Man bor ocksi observera,

att den nu tillgiingliga kunskapen och

de

nya metoderna kanske blist liimpar sig ftir
denna grupps behov.

Att

n<idgas

ta ut inva-

7

pi grund av hjiirt- och kiirlsjukdomar 6r vanligare fdrst efter zt0'irsildern,
och mojligheterna att di tillgodogtira sig

lidpension

[r begriinsade. Pe minskningen av antalet personer, som rehabiliteras
pi grund av dessa sjukdomar, kan dessutom
inverka 6ven den omstiindigheten, att sjuk'
domen ofta [r sa invalidiserande, att rehabi-

yrkesutbilrlning

literingsiitgiirder inte liingre kan komma i
frirga. Dessutom kan i vissa fall vederborande iterviinda till sitt fdrra arbete. Att respi'
rationsorganens sjukdomar minskat

i

rehabi'

literingsmaterialet kan bero &v, att lung'
tuberkulos blivit siillsyntare, och att de civ'

riga sjukdomarna i respirationsorganen
friimst beror pi arbetsbetonade omstiindig'
heter, vilket betyder att rehabiliteringen skall

sKe enligt lagen om yrkessjukdomar och inte

inom rarnen fdr arbetspensioneringens rehabiliteringsverksamhet.

AR DE REHABILITERADES
KONDITION BITTRE AN TIDIGARE?
Di man jiimftir invaliditetens svirighetsgrad
i materialet ser det ut, som om pensions'

Dfl man jiimftir villigheten till rehabilite'
ring mellan dessa material kan man konsta'
tera, att rehabiliteringsviljan i 1973 irs material redan iir uppenbar, vilket man inte kan
pista om 1965 irs dito. Detta beror pi, ftir'
utom att personerna redan i begynnelseskedet tillfrigas, dven

pi, att vetskapen om

mcijligheterna till rehabilitering har <ikat.
Tydligen har 6ven det goda sysselstittnings-

liiget en gynnsam inverkan pi rehabiliteringsviljan. Man kan kanske pasti, att viljan att
byta yrke star i direkt korrelation till vederbcirandes rehabiliteringsftirutsiittningar.
Av det frir ndrvarands anh,ingiga rehabili'
teringsmaterialet kan man lnnu konstatera
vissa allmlnna drag. De, som skall rehabiliteras, 6r frtimst min med familj. De ?ir ar-

betstagare

inom industrin,

byggnads'

branschen, skogsbranschen och lantbruket
Endast en liten del har yrkesutbildnin&
ehuru bland dem finns rikligt med yrkes'
kunniga. De flesta kommer frin den liigsta

socialgruppen. Majoriteten

landsorten

di

iir

bosatt

rehabiliteringen inleds.

pi

tagarnas iterstaende arbetsf<irmiga skulle
vara nigot b[ure i 1973 irs material. Det tir
mcijligt, att en dylik lindring lven allmiint
sett har skett bland pensionstagarna, vilket
kan bero pA lindringar i tolkningen av arbetsoformigan. Detta iir i sin sida en fciljd
av iindringar i lagstiftningen och av, att 16karkirens instiillning ilndrats.
Pi grund av, att iildern i genomsnitt blivit
liigre har iiven vissa forutsiittningar f<ir re'
habiliteringen blivit b[ttre. Den tildre ildersklassens problem var ofta en bristf?illig
grundutbildning, som ofta berodde pi, att
de b<irjat arbeta redan innan de gttt folkskolan ut. D?irav f<iljde i sin sida" att de i
medellldern redan hade hunnit arbeta i flera
decennier. Att ncidgas uppta ett tungt arbete

RESULTATEN AV
REHABILITERINGEN
I denna utledning har rehabiliteringens resultat uppskattats genom att granska nirmare, i vilket skede av rehabiliteringsprocessen itgtirderna avslutas och lrendet avfdrs, samt pi vilka grunder. Grunderna till
avfcirande kan vara, 1) att rehabiliteringsmojligheter inte finns, 2) misslyckande i rehabiliteringen, och 3) att milsiittningen f<ir
rehabiliteringen uppnis.
Av figur 2 framgLr, i vilket skede av rehabiliteringsprocessen 6renden avforts iren
1970-1973. Man btir observera, att det inte
dr frirya om avforanden frin material, som
anhiingiggjorts under ett visst ir, utan om
avforingar frin hela rehabiliteringsmate-

kan man konstatera, att avbrutna skolstudier
6r sillsynta. Skulle s[ vara fallet, stir orsaken
oftast att finna i o111*iskliga resurser fdr
skolging.

Av figuren framgir vidare, att av de fall,
som sdnds till rehabiliteringen, 1/4 gallras
bort redan i begynnelseskedet (f,r 1970 c.
1/2). Orsak till avforandet iir diirvid vanligen frir ringa fcirutstittningar f<ir rehabili.

redan i uppviixtAldern liimnar bestlende
spir i fysiken. Betr?iffande yngre irsklasser

8
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AVSLUT ANDE AV REH ABILITERINGS,LTGARDERN A OCH ARENDETS
AVFdRANDE I REHABILITERINGSPROCESSENS OLIKA SKEDEN
AREN I97O-T973
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programmet genomfrirt

Direkt placering i arbete skett
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tering. Inom arbetspensionsrehabiliteringen

[r orsaken till avftirandet

mycket siillan, att
rehabilitering inte skulle f<ireligga.
Efter undersdkningsskedet avftjrs ytterligare
l/4. Orsaken hiirtill dr, att det i personens

behov

till

situation inte finns mcijligheter till genomftirande av en realistisk rehabilitering. Sesom enskilda orsaker till forkastande kan

i friga t.ex. vederbcirandes f6r svaga
hilsa eller annars begr[nsade resurser, hans
brist pi intresse, hans bundenhet till hem'
orten, det ringa utbudet av rehabiliteringskomma

tjlnster eller
sioner etc.

I

arbetsplatser, generdsa penbegynnelseskedet gallras siledes

drygt hiilften av rehabiliteringsfallen.

Ftirverkligandet av rehabiliteringsprogram-

men blir alltsi verHighet f<ir n[rmare h?ilften
av de fall, som ins?ints. Av figuren kan man
sluta sig till, att de flesta av den grupp, som

vdljs ut for rehabiliteringen genomfcir ett
yrkesmiissi$ rehabiliteringsprogram (yrkesikola eller -kurs, rehabiliteringsprogram Pi
arbetsplatsen e.a.d.) och uppnir ett positiw
resultat, d.v.s. placerar sig i ett nytt arbete,
som iir liimpligt ftir h?ilsan.
Av materialet utg6rs ll4 av sidana personer, som inte deltar i egentliga rehabiliteringsprogram, utan som antingen direlt eller
viJarbetskraftsbyri stiker sig till ett liimpligt
arbete. Ofta iir deras sjukdom lindrig eller
sldan, att hiilsan kan itervinnas, och riitten
till arbetspension skulle ha upph6rt i vilket
fall som helst. FRC har 6ven vid rehabilite'
ringen av denna grupp haft itminstone indirekt verkan di den liimnat rid och anvis'
ningar betriiffande rehabilitering.
Sisom delvis misslyckade rehabiliterings-

fa[ kan man betrakta

den grupp, f<ir vars del

rehabiliterinpprogmmmet avbryts eller, om
det sluddrs, inte ?ind[ leder till att pensionen
upphdr. Denna grupp utgor 115 av hela-det
aniA, tOr vilkas del man btirjat genomf6ra
rehabilitering. Stdrningar under rehabilite'
ringen, t.ex. under yrkesskoletiden, iir rfltt
vanliga. Ofta kan de vara si allvarliga, att
man n6,dgas avbryta rehabiliteringsprogram'
met. Aven om programmet slutfdrs, utgdr
detta ingen garanti ftir ett lyckat slutresultat.
10

Di iir

den vanligaste orsaken, att vederbcirande saknar tillriickliga h[lsom?issiga ftirusettningar ftrr att klara sig arbetslivet,
varvid f6rtjiinsterna blir si sm6, att arbets'
pensionens utbetalande fortsetter. Ur den re-

i

lrabiliterades synvinkel kan 6ven detta betyda ett lyckat slutresultat, ifall han genom
arbete kan skaffa extra inkomst uttiver pensionen. Mera sdllan misslyckas rehabilite'
ringen av den anledningen, att den rehabiliterade inte skulle fi arbete. Placeringen kan
vara svir, om t.ex. skolframgingen har varit
dilig, men med tiden brukar den lyckas'

RISKEN ATT MISSLYCKAS
ruNNS ALLTID
Dfl man tivervdger, vilka mojligheter som
finns ftlr att nedbringa antalet misslyckade
rehabiliteringskunder bor man hilla i minnet,
att FRC inte antagit nigon siirskilt restriktiv
linje vid valet av rehabiliterade. Ofta [r eget
intresse samt att man t.ex. blivit antagen till
en yrkesskola tillriicklig grund f<ir idng'
siittandet av rehabiliteringen. I flera fall kan

man redan di rehabiliteringen inleds konstatera, att en riitt stor risk f<ireligger med tanke pi genomfcirandet av programmet. Det
kan- vara friga t.ex. om riklig alkoholkonsumtion, om att tidigare rehabiliteringsftir-

sok misslyckats, om att den medicinska
prognosen [r dyster osv. Pi f<irhand iir det
ofta svlrt att se, ndr rehabiliteringsplanen

kommer att lyckas, och diirfor har man velat
bereda mojlighet att forsdka, ifall det ser ut
att finnas ens smi m6jligheter till framgang.
Det har inte ansetts vara dndamilsenligt att
i detta avseende anta nigon alltftir hird
linje, utan man har accepterat det faktum,
att misslyckanden forekommer.

Som ett lyckat resultat anses den situationen, aft den rehabiliterade placerar sig i
arbete och att pensionen upphcir. Detta har
man uppnltt med 415 av hela det material,
med vilket man bdrjat fiirverkliga egentlig
rehabilitering. Man kan alltsi konstatera, att

ifall de

I

till

tj[nsterna

till

buds stiende rehabiliteringssin omfattning och beskaffen-

het motsvarar den rehabiliterades behov och
friruts?ittningar iir det mdjlig att inleda
egentliga rehabiliteringsitg[rder och uppni
ett Iyckat resultat i de flesta fall. En lyckad

rehabilitering inneb?ir fdr pensionstagaren
oftast en h6jd social nivt och en biittre inkomst.

REH ABI LIT ERINGEN SdKER
ANNU SINA FORMER
Ovan har betraktats rehabiliteringen inom

arbetspensionsfdrsiikringen i belysningen av
vissa sifferuppgifter. Verksamheten iir dock
tillsvidare s[ ung, att man inte kan dra allt-

f6r llngt giende slutsatser p[ basen av dem.
Rehabiliteringen har redan l?inge s6,kt sina
former och forts?itter 6nnu att gdra dct. Pi
utvecklingen inverkar viisentligt, vad som

i

rehabiliteringens f?ilt och iiven i samhillet i gemen. Uppf6ljningstiden 2ir fdr kort
fdr att man redan med s6kerhet skulle kunna
s[ga, hur stor den miingd iir, som bestlr av
faktiskt lyckade rehabiliteringsfall. Man kiinner inte till, hur de rehabiliterade pi llng
sker

kunskaper fir man genom de personer, som
verksamma inom branschen, men det

dr

vore 6ven pikallat att samla systematiskt

uppgifter fcir att reda ut sakf<irhillanden och

fdr att istadkomma en statistik helhetsbild.
Ehuru det ser ut som om de kunder, som
kommer till arbetspensionsrehabiliteringen,

skulle ha blivit biittre gallrade och ha biittre
rehabiliteringsfdruts?tttningar, f6riindrar det-

ta inte det faktum, att de som grupp

[r

problematiska, svira att rehabilitera och
osilkra vad arbetsf<irmlgans prognos be-

triiffar.

Pi

arbetsmarknaden utgdr de fortslags marginalgrupp. Den utveckling, som lett till invaliditeten, har i allm?inhet varit en llngvarig process. Den har
f<iregatts av en l[ngvarig sjukdomstid, och
den har anstrtingt h6rt vederbdrandes fpiska,

farande

ett

psykiska, ekonomiska och sociala b?irf6rmiga. Till slut har biirf6rmigan tagit slut
och resurserna fd,r arbete blivit uttdmda. Ett
pensionsfall iir ofta ett oiterkalleligt fenomen. Ofta ?ir det till och med v?intat och
efterliingtat, det innebiir ju, att en plfrestande delfaktor, arbetet, upphdr. Med tanke

en eventuell rehabilitering

pl

iir detta en sl

olycklig utgangspunkt som m6jligt.
Det f<irnuftigaste vore ocksi, att man inte
skulle lita situationen utvecklas iinda tills
den blir ett pensionsfall, utan att man skulle
g6ra det m<ijligt att vidtaga rehabiliteringsAtg?irder omedelbart, di behov diirtill kan
konstateras.

sikt klarar sig i arbetslivet; hurudan deras
hllsa [r j?imf6rd med andra, som arbetar i
Iikadana fdrhlllanden, hur liinge de fdrmlr
arbeta, om de txirjar uppb[ra invalidpension
pi nytt, och om si, hur snabbt, l6,neuWecklingen etc.
Dl man uppstiiller

mil

och 96r verksam-

hetsplaner beh6,ver man kontinuerligt kunskap, som baserar sig pi erfarenhet. Sldana

ll

Eu

RAI|A IUVAKKA

r ehabilit

ering scirende s

olika skeden vid reha-

b

ilit e ring av p ensionstag are

Pi samma s6tt f<iljer man
F6rstikringsanstalternas Re- FARBEREDNINGEN
habiliteringsc€ntral (FRO ar Arbetspensionssystemets re- i praktiken med rehabiliteen av landets fyra organisa- habiliteringsverksamhet priig- rings[rendets uWeckling i fritioner ftir yrkesm2issig reha- Ias av en viss "coexistens" ga om de klienter, som erhilbilitering. De

tre tivriga iir med

Folkpensionsanstaltens
Folkpensionsanstaltens reha- rehabiliteringsorganisation.
biliteringsorganisation, social- princip kunde ju flesta, som
styrelsen-, socialniimnderna i stcid av arbetspensionslagarerhiller rehabilitering,
arbetskraftsf<irvaltningdenna rehabilitering
rehabiliteringsorganisa- ?iven
tion. Den yrkesmZtssiga reha' inom Folkpensionsanstaltens
biliteringen eller arbetsrehabi- rehabiliteringsorganisation i
literingen 6r den milslttning, stdd av folkpensionslagen oclr

na

och
ens

I

fi

i

samtliga organi- sjukfcirsiikringslagen. Ftir att
sationers verksamhet, men undvika att ett rehabiliteringsfastiin principerna for deras lrende samtidigt tas till - be'
verksamhet i stor utstrtick- handling pi wi stiillen bru'
ning ?ir lkartade har dock kar FRC redan fcire den
varje organisation sina spe- fcirsta kontakten med klienten
cielia sirdrag. Inom FRC har utreda, om och huruvida vesom

ingir

ftir dess derborandes rehabilitering
som huvudprincip
verksamhet omfittats prin- mojligen redan inletts pi ftir-

cipen om att omhiinderha den sorg av Folkpensionsan'
sli. rehabiliteringsprocessen staltens rehabiliteringsorgani'
alltifrin de forsta tiverllgg' sation. Om sfl [r fallet, avf6'r
ningarna fram tills dess det FRC i allmiinhet inte iirendet

avsedda resultatet uppnitts.

i

detta skede frin sitt pro'

ler rehabilitering i stdd av lagen om den alhniinna invalidvirden eller deltar i de sysselsiittningskurser, som arbetskraftsmyndigheterna anordnar.

Den fcirsta itgiirden efter

det pensionsanstalten
styrt iirendet

till

6ver-

FRC

och
efter det ovanndmnda kontroll
gjorts, iir att kontakt tas med

den, som skall rehabiliteras,
vilket oftast sker brevledes. I
brevet informeras klienten

om de

rehabiliteringsfd,ringir arbetspensionslagarna, och klienten
ombeds uttala sig om den erbjudna rehabiliteringsm<ijligheten. De som bor i Helsingfors eller de nlrmaste omgivningarna kallas till en personlig diskussion, men med

miner, som

i

vanligwis dem som bor liingre borta,
cipen om att erbjuda tjiinster. med hur [rendets behandling vilket de flesta gcir, upprlttSyftet iir att aktivt informera fortskrider. Enligt grov upp- hills kontakten huvudsakkiienten om hans rehabilite- skattning utgcir dessa sk. ligen per brev eller ocksi inringsformlner och att till hans gemensalnma klienter glgelq direkt via t.ex. sjukhusens softirfogande fdrmedla erforder- en fjiirdedel. I en del fall cial arbetare, arbetskraf tsmynliga
rehabiliteringstjiinster. overenskommer man om att digheterna osv. Hiir kan niim-Rehabiliteringsprocessen
<iverfora [rendet till FRC' om nas, att fore denna fcirsta konhar, med tanke pi hur den det ftirefaller mera [ndamils' takt har klienten i allmilnhet
tekniskl sett genomftirs, inom enligt att rehabiliteringen fitt en f<irsta information av
FRC uppdelats i fem skeden: genomfors med sttjd av ar- pensionsanstalten.
I det praktiska rehabilitef<irberedning, unders<ikning, betspensionssystemet. De
visar sig ganska
ringsarbetet
rehabilitering
vilkas
genomforklienter,
fortsatt beredning,
ning och uppf<iljning. I den' omh[nderhafts av, Folkpen' snart bristerna i en sidan
na artikel--granskas dessa sionsanstaltens rehabiliterings- skriftlig kontakt. I FRC:s
olika skeden i rehabiliterings- organisation, men for vilka brev ingir begrepp, som ftjr
processen och presenteras de rehabiliteringsitg[rderna se' minga [r friimmande och
ltgerder, som ingir i ettvart dermera av en eller annan or' som kan ge upphov till felskede gillande uttryckligen sak f<jrfallit, erbiuds i allmtin' tolkningar och missforstind.
rehabilitering av pensions- het pi nytt av FRC mtijlighet Minga klienter iir dessutom
rdtt ovana vid att uttrycka sig
till rehabilitering.
tagare.

Verksamheten bygger

t2

pi prin- gram, utan foljer

skriftligen, vilket betyder att

informationsfltidet

mellan

liimna betydelsefulla
gifter.

I

upp- som stir f<jr rehabiliteringen,
forberedningsskedet f6tt klart fdr sig milet fdr och

den, som skall rehabiliteras, striivar man till att sa att slga
och den som skall rehabilitera skapa en bild av rehabiliteinte ?ir tillriickligt. Fdr att ringsklientens bakgrund och
minska dessa ollgenheter, totalsituation, ftir att sedan
overgick man till ett nytt sys- pi basen av den bbttre kunna
tem, si att informationssekre- tivervlga, vilka itg6rder som
terarna vid Arbetspensionsan- i fortsiittningen skall vidtas.
stalternas Fcirbund, uttiver
sina civriga uppgifter, itog sig UNDERSdKNINGS.
att giira hembes<ik hos FRC:s SKEDET
Efter fdrberedningen f<iljer
klienter.
Till en btirjan var dessa undersdkningsskedet, di rehahembesrik helt sporadiska, biliteringsklienten h[nvisas
men ir 1970 sattes systemet till utomstiende undersdki funktion och det beslots, att ningsanstalt, som niirmare uthembesok skulle griras i f<ir- reder rehabiliteringsfrirutslttberedningsskedet i alla de fall, ningarna och gtir upp planer
di man inte pi annat s?itt fir frjr rehabiliteringen. Till unkontakt med klienten. Hiir dersokningarna hiir kondikan ndmnas, att senaste 6r tionstest, arbetstest, yrkesgjordes sidana hembesrik hos viigledning samt dessutom en
128 klienter, vilket iir unge- situationsbeddmning av Lrfar 34/o av alla nya fall un- betskraftsbyrins ridgivningsder iret. Avsikten med hem- avdelning. Betrtiffande underbesciken ar att for rehabilite- scikningarna har under irens
ringsklienten beriltta om ar- lopp en tydlig fcirtindring inbetspensionssystemets rehabi- trhffat. Under FRC:s f<irsta
literingsverksamhet och reha- verksamhetsir anviinde man
biliteringsf orminer samt redo- sig av understikningar i begrira fcir, hur rehabiliteringen tydligt h<igre grad [n nu fd,r
ingir i pensionsskyddet. Vid tiden, och underscikningar
de direkta personliga diskus- f<iranstaltades ofta ganska rusionema kommer b?ittre iin tinmiissigt redan i btirjan av

vid

i

iindamilsenligheten

rehabili-

teringen. Att uppr[tthilla
kontakten med unders6k

ningsanstalten medan undersdkningen pigir har visat sig

vara

vilti$.

Undersdkningen

f<irsoker man ordna
den

pi

si,

att

biista mtijliga sett skall

inverka effeltivt

pi

rehabili-

teringsprocessens gang.

FORTSATT BEREDNING
Efter rehabiliteringsundersd,kningen

och efter

ningsskedet

i

unders<ik-

allmtinhet iter-

viinder iirendet pe sett och
vis till FRC och diirpi fdljer
det skede, som man btirjat
kalla fortsatt beredning. Med
detta avses den tid, di man

bereder och

organiserar

genomforandet av de planer,
om vilka beslut fattats i understikningsskedet. Den fortsatta beredningen kan ibland

vara ett rett se kritistr skede
rehabiliteringsprocessen, alldeles speciellt i sidana iall,

i

di man vid undersdkningarna inte kommit fram till nAgot klart och entydigt program. Ju klarare progra^mmet
utformats och ju mer genom-

skriftvtixling klientens rehabiliteringsprocessan. I och ftirbart det verkar, desto
isikt om rehabiliteringen med att erfarenheterna 6ka- mindre tid 6tgir i allnlnhet
fram och delvis ocks6. forut- de, mlrkte man, att en miingd frir den fortsatta beredningen.
Den fortsatta beredningen
s[ttningarna for en rehabilite- oncidiga undersdkningar pi
ring. Pi detta siitt undviker detta sttt udtirdes. Numera kan av olika orsaker dra ut
man minga on<idiga rehabili- foranstaltas om understik- pi tiden. I understikningsningar forst i det skede, di skedet har mihiinda ett yrteringsf<irsok.
I forberedningsskedet inglr man redan civerlagt med re- kesutbildningsprogram gjorts
ofta bide kontakter och <iver- habiliteringsklienten, och of- upp fdr rehabiliteringsl?iggrringar med t.ex. vird- tast iiven med undersciknings- klienten, men sedan kommer
platser, socialmyndigheter och anstalten, se HngL att alla vederbcirande mihiinda inte
med andra sidana instanser, parter, siledes bide klient, in vid den tilltiinkta skolan
som fcir rehabiliteringen kan unders6kningsanstalt och den, och miste kanske helt byta
egen

l3

eller it- rangemang, med vilka den dande studier fcire den egentde nya uppgjorda rehabiliterings- liga yrkesutbildningen, om reelevintagningsproven. I en del planen siitts i ging, 6verva- habiliteringsklientens studiefall kan programmet vara si kas och ftrrs till ett slut. Ar- vana pi detta sitt kan fdrutbildningsbransch
minstone viinta pi

upplagt, att nigon f[rdig l6s- betsrehabiliteringen omfattar
ning inte finns att tillgi, utan i huvudsak fdljande slag av
den miste si att siiga "ska- itgirder: yrkesutbildning anpas" sdrskilt. Fcir nAgra kan tingen i allmln yrkesskola
kanske i viigen fcjr ett fcir 6v- eller i specialyrkesskola for
rigt klart rehabiliteringspro- invalider, trtiningsprogram pi

gram komma sadana sociala arbetsplatsen, vilket beroende
svarigheter, att frir deras un- pi iirendets art kan variera
danrcijande kr?ivs l6ng tid. frin en triiningstid pi nagra
Att itervinda till arbetslivet minader till ett ir, sysselsdttoch kanske helt och hallet ningsfriimjande utbildning
flytta <iver till en ny bransch och i vissa fall, om ocksi
kan fcir minga inneb?ira si dessa 6r fe till antalet, niistora omstdllningar, som t.ex. ringsutcivningssttid for eget
bortflyttning frin hemorten, fdretag. Arbetstrtiningen inf<irsiiljning av egnahems-hus fordes jiimsides med yrkesuteller jordbruksldgenhet, att bildningen just fcir sidana reett beslut om detta fordrar habiliteringsklienter, f<ir vilka
en ling yrkesutbildning inte
ling tid att mogna.
Inom FRC man sett det iir tindamilsenlig pi grund av
som betydelsefullt, att kon- deras ilder eller av den ortalten med rehabiliterings- saken, att de redan har sidan
klienten fis till stind siL fort yrkesskicklighet eller arbetssom mcijligt efter det under- erfarenhet, att denna kan
sokningen sluff<irts eller iinnu kompletteras 6ven med ett
hellre, att man inom FRC he- kortare program iin en flerla tiden medan undersokning- irig yrkesutbildning. Dessa
en pigir kunde fcilja med hur program fcir arbetsplatsrehaplanerna utvecklas. F<ir ni- bilitering har fitt en allt stcirgon rehabiliteringsklient kan re betydelse i j?imbredd med
det framsta som oklart, vilken den vanliga yrkesutbildninginstans det 6r, understrknings- en. Pi annan plats i denna
anstalten eller FRC, som efter tidskrift ingir Pentti [-6hmiunderscikningen har hand om jokis artikel i detta timne.
rehabiliteringen.
I ovanniimnda rehabiliteGenomftirandet av rehabili- ringsprogram ingar i en del
teringen kan ibland hindras fall iiven nigon form av meav sidana omstiindigheter, pi dicinsk rehabiliteringsatgerd,
vilka man inte kan inverka fastiin medicinsk rehabilitemed nigra rehabiliterings- ring som enda atgiird ftir att
medel, sasom klientens egen
en itergang till arbete
eller familjemedlems sjuk- friimja
i allmiinhet inte innefattas i
dom, alkoholism eller anpass- arbetspensionssystemets reha-

ningssvirigheter. Hinder av biliteringsforminer. Nigon
detta slag kommer ofta fram ging kan lven komma i frif<irst i rehabiliterings under- ga st6d fcir grundutbildning,
sgkningsskede.
t.ex. bekostande av mellanskolekurs, di rehabiliteringsGENOMFITRNINGSkienten siktar pi en sidan
SKEDET
yrkesutbildning, fcir vilken inI rehabiliteringsplanens gen- tredesfordringarna omfattar
omfdrningsskede ingir alla mellanskolekurs. Likasi har i
de fltg?irder och praktiska ar- vissa fall bekostats fdrbere-

t4

btittras eller intrfldesmtijlighe-

terna

till

skola frtimjas. Stdd

av detta slag har ocksi

en

stor terapeutisk betydelse fcir
en person, vars skolunderbyggnad begr[nsar sig till en
pi sin tid genomgingen folkskolekurs med riitt diliga betyg. I och med att studievanan tilltar, <ikar ocksa tilltron pi de egna mrijligheterna att klara sig i yrkasutbildnlngen.

I en del fall tir det tillrlckligt ocks6. med en riitt obetydlig itgiird, t.ex. liimpliga
arrangemang

pi

den fcirra ar-

och en iterglng
dit, eller ocksi en ny arbetsplats pi arbetskraftsmyndig-

betsplatsen

heternas fcirsorg.

APPFAUNINGSSKEDET

Sedan rehabiliteringsitgiirderna genomf<irts och rehabiliteringsklienten itergitt till arbete avf<irs inte iirendet genast

frin FRC utan man foljer
med drendets utveckling Z[nda
tills nigon slags siikerhet fAs

om att situationen

stabilise-

rats. Uppfriljningstiden varie-

rar rdtt mycket, men ju flera
osiikerhetsmoment det ser ut
att finnas i rehabiliteringsklientens arbete, desto liingre
uppftiljningstid behcivs.

I

all-

mdnhet avtalas ocksi med
pensionsanstalten

om

pen-

sionens utbetalning till den
rehabiliterade dven fcir ni'gon
tid efter itergingen till arbetet. Betalningstidens llngd
beror ocksi den pi, hur varaktigt och siikert det nya arbetet kan anses vara, framforallt di med beaktande av den

rehabiliterades hiilsotillstind.

Om alla som rehabiliterats
fis beklagligtvis inte av dem

sjiilva nigra uppgifter om vad
som hlnt, t.ex. efter yrkesutbildningen. I minga fall mls-

te man ty sig till att dra slut- mycket liten itg[rd vara till- instiilla alla itgarder rri." det
satser med stcid av pensione- r?icklig, sAsom en anvisning visar sig, att mojligheter till
ringssituationen eller arbets- till arbetskraftsbyrin. och en en yrkesmiissig rehabilitering
fcirhillanderegistret. Om den av byrin lyckligt genomford inte finns. samtliga skeden
rehabiliteringsprocessen
rehabiliterade inte ansokt om arbetsplacering. Ibland komFRC:s andel endast fordras 6ven samarbete med
fortsiittning pensionen, har mer
diirav i allm?inhet dragits den att siikerstiilla utfiende av olika myndigheter, framftirslutsatsen, att han kunnat fort- pension for t.ex. tiden ftir en allt med arbetskraftsmyndigandra heterna, lilsom ocks& med
sysselsiittningskurs.
siitta i sitt arbetc.

pi

i

EXEMPEL PA SKdTSELN
AV REHABILITERINGS.
PROCESSEN
det friregaende har

I

i

huvud-

drag redogjorts fcir rehabiliteringsprocessens

olika

ske-

den och for de itgtirder de
omfattar i den ordning de i
allmiinhet upptrtider under

fall kan igen

I

av

I

rehabiliterings- sjukhus och andra virdinriittprocessen for nigon dra ut pi ningar, med arbetsgivare, sotiden, planerna meste mi- cialmyndigheter och andra
h[nda [ndras, och processen liknande.
kan di komma att omfatta
I foljande tvi exempel retill och med flera understik- dogors for de skeden och itnings- och genomfrirnings- g[rder, som i prattiken kan
skeden. Det mest vtisentliga fcirekomma vid iirendenas be6r strdvan att fi en viss total- handling.
uppfattning om rehabilite-

tiden fcir den itgiirdsserie, ringsklientens situation och Exempel I
som kallats rehabilitering, str[van till en milstittning, Hj?ilpeldare, ftidd 1936, ogift.
med vilken avses rehabilite- som tar fasta pi envar reha- Hemort: stad i norra Finland.
ring

i

den form den forverk- biliteringsklients
Hiir iir det gingspunkter.

ligas inom FRC.

dock friga om en rdtt teoretisk konstruktion, som i
praktiken ingalunda alltid [r
densamma for alla rehabiliteringsklienter. Ibland kan en

egna

i ledgingsreumaArbetspensionen
frin l. 12. 1964,

ut- Insjuknade

tism 1964.

Planer och milsiittningar beviljad
kan justeras och ?indras i vil- 258,50 mk/min. Pensionsanket skede som helst av reha- stalten s[nde flrendet till FRC
biliteringsprocessen. Detta i augusti 1965.
giiller Ziven avgorande om att
Atg[rdema inleddes med
15

att kontakt togs
pensionstagaren

bide

med righeter med att lyfta tyngan- arbetsplaceringsiirenden vid
skolan hade arbetskraftsbyrin. Pensionsmed de f<iremil.
Reumastiftelsens sjukhus, diir man ftirsokt ordna saken si, tagaren htinvisades till arbetsdess f6rpensionstagaren ftiregaende att han inte behdvde lyfta dlt. kraftsbyrin och
vinter varit intagen fdr v&rd. fcir mycket, men sidana ar- sorg ordnades f<ir honom
Hiirvid visade det sig, att pL rangemang gir inte alltid att plats om lagerf<irvaltare vid
sjukhuset hade redan ftirbe- genomfcira pi arbetsplatserna. ett friretag i pappersbranschen

och

I

pi

sjiilv var i april 1973.
Under nigra minaders tid
intresserad av att fortsiitta
och pensionstagaren hade re- studierna i en teknisk skola. foljde man med pensionstagadan pi sjukhuset deltagit i Resultatet av <iverl?iggningar- rens arbetstillvaro och med
yrkesvlgledningen. I plane- na var, att pensionstagaren pensionsanstalten gjordes
ringen hade man stannat fcir s<ikte intriide vid en teknisk riverenskommelse om, att
utbildning titl symaskins- skola, godkiindes som elev pensionen skulle utbetalas 6nmontcir vid specialyrkesskola samt piborjade studierna nu fcir en tid framit trots det
redelser gjorts fcir rehabilite- Pensionstagaren

ring och

for

for nytt yrkesval,

invalider.

Pensionsan-

htisten 1969.

Pensionsan-

stalten fcirband sig att bekosta stalten bekostade ocksi denutbildningen, och pensions- na utbildning.
Pensionstagaren blev fiirdig
tagaren pibtirjade utbildningtekniker i aprrl1972, men fick
en h<isten 1966.
Pe andra klassen miste inte genast for sin utbildning

nya arbetet ?inda tills det kun-

de anses som s[kert att pen-

sionstagaren redde sig. Pensionen beviljades till juni m[nads slut 1973. DA arbetsfcirhillandet fcirefcill arta sig vll
pensionstagaren scika vird fdr motsvarande arbete. Pen- och situationen sig ut att ha
ett par veckor pi Reuma- sionen, som beviljats till slutet stabiliserats, fciljde man inom

stiftelsens sjukhus och forfri- av minaden efter det skolan FRC med iirendet endast i
gade sig om mcijligheterna att slutat, forliingdes till ollober drygt tre minader, varefter
juli 1973.
erhilla virdkostnaderna som L972. augusti l9l2 medde- det avfordes
visar
exemplet
pensionstagaren
hen
Det
senare
att
lade
arbetspensionsfrirmin. Den

nuvarande stindpunkten, en-

ligt vilken medicinska rehabi-

I
fcir ett ir fitt ett vikariat som
triiarbetshandledare vid en

literingsitgiirder kan bekostas medborgarskola. Frin FRC:s
foljde man med iirendet
som arbetspensionsfcirmin sida
ifall de ansluter sig till ett iinnu hiirefter flnda tills penprogram fcir yrkesmiissig re- sionstagaren i oktober 1973
habilitering, hade de iinnu meddelade, att han fitt en ftir

inte utbildat sig och virden sin utbildning motsvarande
arbetsplats som arbetsledare
bekostades diirf<ir inte.
vid
en metallindustri i sin
Pensionstagaren iterviinde
egen hemstad. Arendet avefter virden fcir att fortsatta frirdes frin dagordningen i
skolan och klarade sig viil. november 1973.
Dfl han kommit till tredje
klassen framfordes frin det
virdgivande sjukhusets sida,
att den bransch fcir vilken han
snart skulle vara fflrdigt utbildad, si sminingom ifall
sjukdomen eventuellt ftirv[rrades, skulle visa sig alltftrr
tung och det ansigs dtirfor
dnskvdrt, att pensionstagaren
skulle fortstitta studierna i en
h<igre utbildningsanstalt, vilket sedan skulle garantera
l?ittare arbeten. Om saken
ridgjordes ocksi med yrkesskolan, varvid framgick, att
pensionstagaren ibland pi arbetstimmarna hade haft svi-

l6

i

en rehabiliteringsprocess, fdr

vilken inga lflngvariga unders<iknings- och utredningsskeden krlivdes utan milet, ar-

betsplaceringen,

nlddes
snabbt, efter endast nigra ff,

tiverliiggningar och itglrder.
Rehabiliteringsprocessen om-

fattar

i

liga

arbetsrehabiliteringsit-

men

i

genomsnitt 2/2 itr
sidana fall de egent-

giirder vidtas, omfattar reha-

biliteringsprocessen

i

genom-

snitt3yz ir.I enskilda fall varierar
dock tiden fcir rehabiliExempel 2
avsevdrt siteringsprocessen
Affiirsidkare, fddd 1919, gift.
ju
ovanstiende exempel
som
Hemort: landskommun i ntirvisar.
heten av Helsingfors. Invalid'
pension frin 1. 12. 1970 for
REHABILITERINGSRAD.
ryggbesviir. Pensionsanstalten
ANDEL
siinde lrendet till FRC i februari 1973 sedan pensionsta-

GIVNINGENS
REHABILITERINGS-

I

PROCESSEN
garen sjiilv h<irt sig fcir hos
pensionsanstalten om mtijlig- FRC:s uppgft iir att bisti f6rheten att fi stod for att ordna stikrings- och pensionsan-

stalterna vid den praktiska
liimplig arbetsplats.
skcitseln och f<irenhetligandet
kommit
till
Sedan iirendet
FRC, inleddes overl?lggningar av rehabiliteringslrendena
dels med pensionstagaren samt att handha rehabilitesjtilv, dels med ridgivaren i ringsprocessen och rehabilite-

PENTTI LEHMIIOKI

ringsrldgivningen. Rehabiliteringsridgivning kallas den
uppgft i rehabiliteringen, som
gir ut p[ att sammanftira alla
tjiinster f6,r klientens rehabilitering till en enda hf,llbar och
smidig process. Eller med
andra ord sagt, rehabilite-

ringsridgivningen

Om rehabilitering

pd arbetsplatsen

inneb6r

skapande, formedlande och
I arbetspensionssystemets rekoordinerande av tjflnster si,
att de svarar mot rehabilite- habiliteringsverksamhet har
ringsklientens totalsituation sedan ir 1965 sisom behovsprovad rehabiliteringsftirmin
och behov.
pi aF
Rehabiliteringsklienten ftir- ingitt rehabilitering
betsplatsen
av
arbetspensionssciker man ge en si tillriicklig och saklig information att forsiikrade. Denna verksamomfattar i ena sidan uthan efter civerlhggningarna het
redning
av pensionstagares
med rehabiliteringsridgivaren
forutslttningar
att arbeta ungoda
har si
fdrutsiittningar
der
verkliga
arbetsplatsfcirsom mcijligt aft bedoma, vilka
hillanden
och
fl
andra sidan
rehabiliteringstj?inster han bepi arbetsen
arbetstriining
hdver. Nflgon rehabiliteringsplatsen
for
ett
arbete
som
klient kan, sedan han fitt tillmotsvarar
arbetsformigan
riicklig information, pi egen
hand frira rehabiliteringspro- och dven i civrigt iir liimpligt.
Dessa former av rehabilitecessen vidare. En annan iter
har man tagit fcir vana
behciver under hela rehabili- ring
att
med
ett gemensamt beteringsprocessen rehabilitegrepp kalla arbetsplatsrehabiringsridgivarens bistand med
Arbetsplatsrehabiliteatt diskutera och <iverviiga Iitering.
ringen
kan
anses vara en memilsiittningarna och de olika
tod
for
handikappades
och
alternativen.
pensionstagares arbetsplaceRehabiliteringsridgivningen
fcirutsiitter i viisentlig grad ring och rehabilitering, med
vilken man stcider deras plasamarbete, forutom med rehacering
i ett med hlinsyn till
biliteringsklienten, iiven med
hiilsotillstandet
l[mpligt arrepresentanter frir andra rebete och utreder olika rehabihabiliteringstjiinster. Rehabiliteringsridgivaren borde si viil literingsaltemativ.
Arbetsplatsrehabiliteringen
som mcijligt klnna till de <ivZir inte 6nnu nigon befiist meriga verksamhetsgrenarna tod inom arbetsrehabiliteringinom rehabiliteringen och deras arbetsforrner. Rehabilite- en, men den har kontinuerligt
och sflkrat sin stiillring innebiir overliiggningar utvidgat
och samarbete, varvid strlvan ning inom socialforsiikringens
gir ut p[ att sammanfcira den och arbetskraftsftrrvaltningsakkunskap som finns pi ens rehabiliteringsverksamhet
olika hill till nytta fcir de re- samt inom invalidvirden, som
habiliteringsbeh6vande sfi, att fran 1. l. 1972 omfattar arenvar kan ges den rehabilite- betstrlningsverksamhet som
ringstjtinst, som f<ir honom iir foljd av iindringen i lagen om
invalidvird.
den mest ?indamilsenliga.

fnom

ens

Fcirsiikringsbransch-

Rehabiliteringscentral
ordnades ir 1968 ett civerIZiggningsmote, som behandlade just arbetsplatsrehabilite-

ringen och som hade till resultat, att beredningen av di-

rektiv for arbetsplatsrehabili-

teringsverksamheten och for
detta behovliga avtalsmodeller
piborjades i samarbete mellan
arbetsmarknadsorganisa-

tionerna och FRC. Utgtende

frin

ra

detta ingingsattes en me-

systematisk arbetsplatsrehabilitering iin tidigare inom

arbetspensionssystemets rehabiliteringsverksamhet.
detta sammanhang granskas sidan typisk,
arbetsplatsen genomfcird arbetsre-

I

pi

habilitering, under vilken tid

rehabiliteringsklienten inte
arbetsf<irhillande till
arbetsgivaren och inte heller
erhiller lcin eller annan er-

stir i

siittning

av

arbetsgivaren.

Diiremot stir rehabiliteringsklienten nog pi arbetsplatsen
under arbetsgivarens ledning
och uppsikt samt foljer reglerna frir arbetsskydd, arbetstid och civriga anordningar pi
arbetsplatsen liksom de andra
arbetstagarna. Pi grund av
rehabiliteringsklientens sjukdom kan dock avtalas om
kortare arbetstid [n den normala eller om andra motsva-

rande

specialarrangemang.

FRC tecknar

arbetsolyctsfallsfors?ikring f<ir den tid re-

habiliteringsprogrammet

gir.

pi-

ERFARENHETER
AV ARBETSPENSIONS.
F6RSAKRADES
REHABILITERING
PA ARBETSPLATSEN
Inom FRC har man p[ basen
av ett flertal individuella rehabiliteringsproblem varit
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For det mesta var det hiir
tvungen att pe nytt prdva for- uppgifter och genom att radfaringss?itten och milsittning- gcira direkt med arbetsgivaren friga om intrlde till yrkesarna fcir de arbetspensionsfdr- om anordnandet av rehabili- skola f<ir invalider eller om
sd.krades rehabilitering, di tering pt arbetsplatsen. I
den traditionella yrkesutbild- minga fall fciddes tanken pi
ningen allt oftare visat sig va- arbetsplatsrehabilitering vid
ra omdjlig eller oiindamils- <iverllggningar mellan FRC
enlig av flere olika orsaker. och pensionstagaren sedan
Samtidigt har man ofta disku- pensionstagarens rehabiliteterat frigan, om arbetsreha- ringsmtijligheter fcirst utretts
bilitering pi arbetsplatsen fcir genom specialunderscikningpensionstagaren inneblr "ste- ar, i arbetskliniker och med
nar i stiillet for br<id". Ftrr hjiilp av arbetskraftsftirvaltden skull torde det vara pi- ningens tjiinster. Pi basen av
kallat att redog<ira f<ir de er- dessa utredningar ridgjordes
farenheter FRC:s/arbetspen- om eventuell rehabilitering pi
sionssystemets rehabiliterings- arbetsplatsen ytterligare med
verksamhet gett betr?iffande arbetskraftsbyrins radgivden rehabilitering, som ningsavdelningar eller direkt
genomf<irs

pi

arbetsplatsen.

med

efter pensioneringen hade
slutftirt utbildningen, hade
inte kunnat placeras i eft ar-

bete motsvarande utbildning-

en. De pensionstagare, som
erholl utbildning i kursform,
avlade handelstekniker- eller
arbetsteknikerexamen. Som
sammandrag kan konstateras,
att de ftir vilka arbetsplatsrehabilitering ordnats, inte i friga om sina utbildningsftirutsiittningar eller -mcijligheter
var i s6mre stiillning [n ar-

till nigon

habiliteringsklienter
snitt.

i

genom-

Rehabiliteringsklienterna

var nAgot yngre [n arbetspensionsforslkringens rehabiliteringsklienter i allm[nhet, ty
av dem var 113 yngre 6n 30
utbildning f<ire ir, 314 yngre [n 41 &r och

genomfrirningsskedet

i

arbets-

platsrehabiliteringen. Dirtill
konstaterades eller bed<imdes
riitt minga ha psykiska utbildningsf<irutsiittningar frir
de granskning omfattar ar- en mingtrig utbildning, men
betsplatsrehabiliteringspro- denna ansigs inte iindamilsgram for 48 arbetspensiells- enli$ med hiinsyn till klientens
Iorsakrade, ftir vilka-rehabili- ilder, sjukdom, sociala situateringen inleddes under iren tion, sysselstittningsmdjlig197;-1973 sisom en till n1- heter osv., eller si var penbetspensionen ansluten lstrx- sionstagareg sjetv inte-intres'
bilitiringsf<irmin och vilka serad xv u6ildningen. Utbildunder rdhabiliteringstiden inls nin$ planerades ellgr gegoy1'
stod i arbetsfrirhlllande till fordes f<ire arbetsplatsrehabi'
arbetsgivaren men vdl under literingen enligt ftiljande:
dennes ledning och uppsilt. 1. S<iker eller har
I de flesta fall planerades sokt intrtide till
och genomf<irdes arbetsplats- yrkesutbildning 6personer
rehabiliteringen i sartarbete 2. Slutfort yrkesmellan FRC och arbetskrafts- utbildningen
f<irvaltningen, varvid sist- efter penniimnda huvudsakligen stod sioneringen 5 ,,
for de praktiska rehabilite- 3. Ftir nErvarande
ringsarrangemangen di fallet utbildning
berorde en ny arbetsgivare. i kursform 2 ,,
Ocksi arbetsklinikerna ftirbe- 4. Avbrutit yrkesredde rehabiliteringen genom utbildningen I
,,
Totalt 14 personer
att sdka fram liimpliga arbets-

l8

ning. De pensionstagare, som

pensionstagarens f<irra betspensionsfrirslkringens re-

Avsikten ?ir att beskriva den- arbetsgivare.
na rehabiliteringsmetod, dess VILKA ARBETSTAGARE
anviindning vid arbetsrehabi- pBqIBILITERAS
literingen av pensionstagarc pA ARBETSqLATSEN?
srmt att slutligen lwiig-a ut- Nigra pensionstagare planevecklingsbehoven ftir denna o6""
r"n yrkftutbil^dning
"n soi best intriide
verksamhet.
efler sokte

FRC:s rehabiliterineisniimnd har under lren 19651972 i ungeflr hundra fall
rekommenderat arbetsplatsrehabilitering for arbetspensionsf<irsiikrade. F<ireliggan-

att slutftrra en sidan utbild-

de 41 6r fyllda utgjorde

knappt 1/4. Aldersmedianen
var 34-ir. De kvinnliga rehabiliteringsklienterna, som upp-

gick

till

knappt 1/5,

genomsnitt yngre

[n

var i

de man-

liga, och hade oftare iin de
manliga pensionerats frin
KTAPL-arbeten. Nlstan 1/2

av samtliga rehabiliteringsklienter led av sjukdomar i
stod- eller r<irelseorganen och
di i de flesta fall av ryggont.
De civriga led huvudsakligen
av kroniska sjukdomar i andningsorganen, i hjert- och
blomomloppsorganen, av iimnesomsiittnings-

och

mationssjukdomar,

inflam-

av

be-

stiende men efter f<irlamningar samt av mentala rubbningar, vilka i denna grupp ftirekom mera talrikt [n hos arbetspensionsfcirsiikringens rehabiliteringsklienter i allmiinhet.

Pensionstagarna hade pensionerats i huvudsak frin arbeten, som bed6mdes som

Fcirra arbetet

Tungt

Nyaarbetet N

Delvis

Liitt

tungt

Totalt

t6 15
33 15

(6e %) (31%)

tunga eller medeltunga. Over
h?ilften hade pensionerats

17

Uitt
N

frin

APl-arbeten och de <ivriga
niinnast frin KAPL- och

%
35

6s
100

upp till ett ir. Fcir dver 2/3
av rehabiliteringsprogrammen
var den planerade tiden 3-6
min., under vilken tid avsikten var att pr6va rehabiliteringsklientens arbetsfdrutsflttningar och tr?ina honom
for ett liimpligt arbete. Re-

habiliteringsprogrammen kan
klassificeras enligt den tid de
sionsmonterings- samt finme- planerats pigi sisom fdljer:
kanikarbeten. Dlremot anvisades for endast 712 w dem, 1. Arbetspnivning pi arbetsplatsen (vanligen under
som pensionerats frin relativt
3 min.)
tunga yrken, arbete inom l?itta
arbetsbranscher, medan frir 2. Sammanslagen arbets-

KTAPL-arbeten, mycket ofta
uppgifter, som kriiver
yrkesskicklighet, sisom frAn den andra

frin

Totalt

prdvning och arbetstr[-

l/2

anvisades ararbetsbranscher,

ning pt

arbetsplatsen
inom
(3-6 m[n.)
mllar-, lagerftirvaltar-, plaft- som bedcimts sisom relativt
stttar-, annerar-, timmer- tunga: t.ex. arbeten inom la- 3. Sammanslagen rehabilitering pi arbetsplatsen och
mans-, hjiilpskdterske- och ger-, tril-, milnings-, anstaltstilllggsutbildning i form
sj ukskdterskeuppgif ter.
vird- och bilservicebranscher-

bussftirar-, elmont<ir-, snickar-, beten

av kortvariga kurser utan-

Den typiska rehabiliterings- na. Fcir det mesta genomf<ir-

klienten

om

i

denna redogdrelse des arbetsplatsrehabiliteringen

i

arbetspensionssystemets helt och hillet nya arbetsarbetsplatsrehabilitering iir en uppgifter hos ny arbetsgivare,

35-irig man med sjukdom el- endast for ll4 anvisades rei stcid- eller r6relse- habilitering hos den fdrra arorganen som pensionerats betsgivaren. Speciellt kr[vde
fr6n ett yrke i metallindustri-, <iverflyttningen frin tunga yrtrafik-, Iager- eller byggnads- ken inom byggnads- och mebranschen i APL- eller tallindustribranschen till ab
KAPl-arbetsftirhillande och beten inom t.ex. el- eller finsom bor i en stad. Arbets- mekanikbranschen av rehabiplatsrehabiliteringen ordna- literingsklienten en riitt smides enbart fcir APL- och dig arbetsberedvillighet samt
KTAPLbranscherna sfl, att inlZirnings- och anpassningsSver 314 av rehabiliterings- f6rmiga. Ftir de flesta penklienterna anvisades till APL- sionstagarna hade det tidigare
Ier skada

biliteringsprogrammen kortare

tid

?in

berlknat si, att endast

ftir knappt I 12 av rehabiliteringsprogrammen uppgick
den faktiska tiden till 3-6

min. Arbetstriiningen och
till?iggsutbildningen planerades i allmitnhet inte i detalj
pi

frirhand, utan endast syftet

med rehabiliteringen, medan

arrangemangen fdr arbetsundervisningen och bedtimning-

en av

till?iggsutbildningsbehuvudsak
fcire rehabiliteringen, utom beroende
arbetsgivarens
niistan 213 av rehabilite- fcir KTAPl-pensionstagarna, pr<ivning och ansvar. I stiillet

arbeten.

I

f<ir arbetsplatsen (6ver 6
min.)
I verkligheten pigick reba-

arbetsf<irhlllandet upphdrt hovet liimnades

ringsprogrammen anvisades for vilka rehabiliteringen ofta
arbete inom arbetsbranscher, nog kunde ske hos den f6rra
som beddmdes som relativt arbetsgivaren.
I[tta: t.ex. byri-, ftirsifljningsDe rehabiliteringsprogram,
och andra senricearbeten, som hlr skiirskidas, planeravird-, el-, radio- och televi- des piga frin en vecka flnda

pi

i

deltog FRC i de fdr tilliiggsutbildningen erforderliga
praktiska arrangemangen,

som i form av rehabiliteringsfdrm3n ansldt sig till arbetspenslonen.
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OM ARBETSPLATS.

REHABILITERINGENS

MII-S{TTNINGAR
lvlilslttningarna

fdr de ut'

sjukdomstid, tryggande av Hiirutciver fortsatte 3 reha'
planerad utbildning, friimian- biliteringsprogram efter 1. l.
de av arbetsplacering sisom 1974, betr?iffande vilka ett av'
ett mellanskede f<ir utbild. tal om arbetsfdrhillandc ftire'
d18.9:'' I andra sidan kan fdll sannolikt vid rehabilite-

rehabiliterins pl arbets'
;"dpdGiltittt"tiog.f.- platsen
vlLa av den arl att
Lren lgii-1973
td,-il
d:n eigrstiller arbets'och ftir-

Abffdes

ringsprogrammets slut.

fon +a-arbetspen-

iionsftirsiikrade, kan erfaren- viirvsforrnigan eller fdren"tr-*iigt indehs i stma !ygg".. arbetsoftirmiga.- Ftir

g-pEi itgeende frin upp- de. arbetspensionsfrirs?ikrade
o"tr i.den nu aktyelagruppen-hadf6il oni planerings"I d"ttu
d"" yrkesmiissig - arbetsofcir[enorrftirningiskedet.
Ia:nmanhan{ [r det sk, att le8a 1e;11dels konstaterats
papii",
en rehabilite' fore rehabiliteringen'
arbetsplatsen kan Mils[ttningarna fol de pi'
;ing pi"tiitl.
samtiOigt finnas lill och med b<irjade rehabiliteringsploflera

hetsattningar, sisom grammen kan indelas enligt
t.ex. aktivering efter en llng foljande:
l. Arbetsplatsrehabiliteringen sttider direkt arbetsplaceringen
nytt arbete hos ny arbetsgivare 21 personer
- ii nytt
hos ftjrra arbetsgivaren 12 ',
- i arbetearbete
motsvarande det tidigare

2.

-

Arbetsplatsrehabiliteringen sttjder
nngen

-

i:hT,

indirelr

rB

p"ion",

arbetsplace-

5 personer
kompletterar fullfciljd utbildning
)
siikerstiiller planerad utbildning
2
kursform
pigiende
i
utbildn.
kompletterar
9 personer
Totalt

Oftast syftade arbetsplats- OM ARBETSPLATS.

rehabiliteringen till att stdda REHABILITERINGENS
direlt placeringen i ett nytt RESULTAT
arbete antingen hos en ny arbetsgivare eller hos den f6rra Pi vilket sltt har di ovan
arbetsgivaren. Cirka ll5 av nlmnda milsiittningar forverkligats i de enskilda fallen?
rehabil iteringsprogrammen

frtimja Fcir en bedomning av begenom
att stiende resultat [r uPPftilj'
arbetsplaceringen
trygga en komplettering av ningstiden alltfcir kort, men
yrkesskickligheten efter yrkes' en situationsbedtimning kan
utbildningen eller under Pi' gtiras di rehabiliteringsProgiende utbildning i kursform grammen slutforts eller aveller att trygga fullf<iljandet brutits. Situationerna kan indelas enligt ftiljande:
av en planerad utbildning.

gick ut

l.

2.

n

pi att indirekt

W

Rehabiliteringsprogrammet har lyckligen slutf<irts

-

arbetsfdrhillande 25 personer
4
utbildning
Pigir
Totalr gi p"r.Lo.,

ingatt avtal om
s<iker intriide

utbildning

till

till

det uppctlillda Man kan siledes konstate'
ta, att ungeflr 213 av de slut'
mf,let
ftirda eller avbrutna rehabili'
beddmdes inte 6ga fdrutsiittningar ftir det
- planerade arbetJt eller avbrtii program'
teringsprogrammen {riimjde
pensionstagarnas rehabilite'
personer
14
sjukdom
met till friljd av
Rehabiliteringsprogrammet frirde inte

I

ringsprocess genom

diretl

att st6da dem, som placerat sig i arbetsfd,rhillande, har tvi personer senare varit tvungna att
upphrira med arbetet till fdljd

arbetsplacering eller
yrkesmlssig utbildning. Stdrsta delen av de rehabiliteringsmlssigt sett lyckade rehabiliteringsprograrnmen ledde till

situation har man varit
tvungen att pi nytt viirdera

milslttningarna och metoder-

na fcir pensionstagares arbetsav sjukdom och en person har rehabilitering. Man har str6-

av annan orsak sagt upp

De

sig. vat

pensionstagare, vilkas
rehabilitering pi arbetsplatsen

till att utvidga och "mark-

nadsfcira"
ringen pi

arbetsrehabilitearbetsplatserna.

inte ledde till det avsedda Arbetsplatsrehabiliteringen
milet, avbrot mestadels pro- har utvecklats for att stdda

grammet: arbetet tyckles dem Aterplaceringen i arbetslivet
alltfcir anstriingande eller an- for de pensionstagare, f6r

arbetsf<irhillanden,

wi

av vilka

arbetsfcirhillanden ordnades genom det sysselsiittnings-

stod arbetskraftsf<irvaltningen
erltigger till arbetsgivaren. Av

nars olEmpligt pn grund av vilka hinder funnits i v?igen
sjukdom fasttin t.ex. pen- fcir en yrkesutbildning eller
sionstagaren hade endast del- en direkt placering.
tidsarbete. Ocksi de avbrutna
Pi basen av de vunna errehabiliteringsprogrammen
farenheterna f<irefaller det
kan betraktas som betydelse- dock, som om rehabilitering
fulla med hiinsyn till den pi arbetsplatsen inte enbart
fortsatta planeringen av reha- kan anses som en nridl<isning,
biliteringsprocessen, tack vare som man tyr sig till i
brist pi
dem kunde den bild man ha- andra rehabiliteringsalternade om sjukdomens begrlin- tiv. Arbetsplatsrehabiliteringsande inverkan eller om ar- en hiller pi att bef?ista
sin
betsfcirutsiittningarna i ovrigt stiillning som en rehabilitepreciseras, eller ocksi kunde
ringsf<irmin i jiimbredd med
pensionstagaren sjiilv testa sin yrkesutbildningen
och den
arbetskondition, realisera sina direkta arbetsplaceringen,
en
arbetsf cirviintningar osv.
formin som pensionstagama
ofta sjiilva uppfattar som ett
AVViGNINGSSTNtryggare och lEmpligare mePUNKTER P,4
del iin andra fcjr en iterging
ARBETSPLATS.
till arbetslivet. RehabiliteringREHABILITERINGENS
en pi arbetsplatsen sker ju
UTVECKLING
vanligen i niira anslutning till
Tidigare ansigs den yrkes- pensionstagarens egna levm[ssiga rehabiliteringen av nadsf<irhillanden, familj, bopensionstagare vara liktydig stad, tidigare arbetsplats osv.
med yrkesutbildning, vilken Rehabilitering pe arbetsanviindes som ett slags livboj platsen kan inte till sina milfcir pensionstagares iterplace- sdttningar jiimf<iras med den
ring i arbetslivet. Hiirvid var yrkesmiissiga rehabiliteringen,
man nodsakad att leta fram fastiin i den ingir utbildningsutbildningsalternativ, ibland miissiga drag. Den kan inte
med ljus och lykta. Att an- heller anses som en nonnal
viinda sig av yrkesutbildning- arbetsplacering, utan den iir
ens tjiinster har likvil inte en arbetsplaceringssttidjande,
alltid varit mdjligt eller tinda- arbets- och forviirvsf<irmigemilsenligt vid all arbetsreha- iterstiillande eller -bevarande
bilitering av rehabiliterings- rehabiliteringsmetod. Dess
klienter i arbetsfd,r ilder. A iindamilsenlighet j[mford
andra sidan har en direlt ar- med andra rehabiliteringsmebetsplacering f<irefallit minst toder varierar frin fall till fall
lika svir att lstadkomma som beroende pi individuella siatt ni fram till en l?implig yr- tuationer och behov.
kesmiissig utbildning. UtgienArb etsplatsrehabiliteringens
de frAn denna problematiska mAlsiittningar har klarnat
2t

genom de erfarenheter som fraga om stora och medel- arbetsplatsrehabiliteringen i
vunnits, de fdrs<ik som gjorts stora fdretag, som kanske re- bredd med de traditionella aroch de misstag som begi'tts. dan har en kommission med betsklinikproven fdr att fastDen har fitt nya anviind- uppdrag att handha omplace- sli och s?ikerstiilla utbildningssyften. Men den iir dock ringar och rehabilitering pi ningsfcirutstittningarna och utallm?int taget en oklind verk- arbetsplatsen eller en siirskild bildningsplanerna.

Arbetsplatsrehabiliteringen
samhet pi arbetsplatserna. hiirfor avsedd rehabiliteringsDess innebd,rd och medel itr avdelning. Ofta er man dock har h[r granskats niirmast utostadiga och bristfilliga. I nodsakad att fcir rehabilite- giende fri'n aspekterna pl en
dess planerings- och genom- ringen sdka liimpligt arbete rehabilitering i syfte att lterf<irningsskeden st6ter man hos en annan arbetsgivare, stiilla arbets- och fcirviirvsf6rofta pi problem betrtiffande varvid man pi siitt och vis migan, men man b6r beakta,
praktiska arrangemang, till- tangerar arbetsplatsf<irmed- att ett utvecklande av arbetsf6rlitlig bedcimning av arbets- lingsverksamheten. Ur denna platsrehabiliteringen betjlnar,

fd,rmAgan, arbetsundervisning synvinkel sett forefaller det utom de redan pensionerade
och civervakning. Fcirfarings- som om dirigeringen av ar- handikappade, framforallt ar-

siitten varierar beroende pi
den aktuella situationen, arbetsplatsen och rehabiliteringsledaren. Arbetsrehabiliteringen

pi

arbetsplatsen behdver f<ir sin verksamhet fasta

spelregler samt inktirning pi
arbetsplatserna. Den borde

betsplatsrehabiliteringen kun- betstagarnas rehabilitering,

de dverlitas pi arbetskrafts- varvid man genom en viil funfdrvaltningen, men tydligen gerande och vil genomfdrd
har inte heller arbetskraftsfdr- arbetsplatsrehabilitering kan
valtningen iinuu i detta skede fcirebygga en hotande invalitillriickligt med just f6r de ditet. Vid utvecklandet av arhandikappades specialsendce betsplatsrehabiliteringen dr
utbildad personal, som ocksi det viisentligen frlga ddrom,
kunde omhdnderha kontakten pi vilket stitt arbetsplatsernas
till arbetsplatserna i friga om nuvarande hiilsovirds- och
arrangemangen fdr arbets- arbetarskyddsorgan i samrid

inrymmas i arbetsplatsernas
hiilsovirds- och arbetsskyddsorgan trots att dessa redan i
tivrigt [r belastade med upp- platsrehabiliteringen.

gifter. Arbetshiilsovirdens
och arbetarskyddskommis-

I

med

rehabiliteringsorganisa-

Ifall dirigeringen av arbets- tionerna systematiskt kunde
platsrehabiliteringen tydligare ftirverkliga rehabiliteringen

sionernas uppgifter borde en hittills koncentreras hos pi arbetsplatserna. Silunda
kunde man <ivergi till en reovillkorligen utstr?ickas att arbetskraf tsf rirvaltningen,
omfatta sldana arbetsplats- kunde FRC fungera som ett habilitering "i letta serien",

i minga avseenden skulrehabiliteringsbele
betjiina
och
uppftiljning
bedd,mning
uppgift att ftilja med rehabiav handikappades arbetsftir- literingens ftirverkligande och hoven for befolkningen i ar-

I

I

rehabiliteringsuppgifter slsom slags fjlrrstyrningsorgan med som

utsiittningar, arbetsdirigering
och -omplacering i ett med
h?insyn till hiilsotillstAndet
I6mpligare arbete, 6vervakning av arbetsplatsrehabiliteringen samt utarbetande av
andra rehabiliteringstilnster i

ilder
att vid behov ridg<ira med re- betsfor
s[tt.
milsenligt
habiliterinpkedjans olika
l2inkinstanser om t.ex. anordnandet av liimplig tilllggsut-

bildning som en rehabiliteringsfdrrrin. A andra sidan
skall ocksi sidana rehabilitesamrid med rehabillterings- ringssituationer sktitas, diir
organisationerna. Skdtseln av det egentliga utbildningsbedessa uppgifter kriiver syn- hovet kommer fram ftirst unbarligen att personalen vid der piLgiende arbetsplatsrehadessa organ utbildas f6,r [nda- bilitering, varvid det ofta bemilet och alldeles speciellt att h6vs blde yrkesviigledning
arbetsledningen

pi

arbets-

platserna 96r sig fd,rtrogen
med arbetsplatsrehabiliteringen. I detta avseende torde utvecHingen kriiva l[ng tid.
Att anordna l2implig rehabilitering hos den fdrra arbetsgivaren [r ofta mtijligt i
?2

och

pi ett iinda-

I

I

i
I

I

I

I

rehabiliteringsridgivning

for att arrangera de liimpliga
utbildningsmdjligheterna som
en rehabiliteringsfdrmin i anslutning till arbetspensionen.

Erfarenhetsmiissigt sett f<irefaller det ?indamilsenligt att i
htigre grad iin hittills ta i bruk
I

ERKKI LAOMA-AHO

Erlarenheter av den

funktionsbevarande
rehabtltteringen

Arbetspensionssystemets rehabiliteringsverk-

ringsitg6rder fdr bevarande av arbetsf<irmipi sidana pensionsfcirs[krade,
frir vilka risk foreligger att fcirlora arbetsf<ir-

samhet inleddes l. 1. 1965 di Arbetspensionsanstalternas fd,rbund ansl6t sig som
medlem till Fdrsekringsbranschens rehabiliteringscentral. I sitt cirkul[r (2165) fdreslog
Arbetspensionsanstalternas f<irbund ftir sina
medlemsanstdter pl grundvalen av det betiinkande fd,rbundets rehabiliteringskommitt6
framlagt, att rehabilitering av invalidpen-

gan till[mpas

hr

varande rehabiliteringen.
Enligt lagen om pension fdr arbetstague
och lagen om pension fdr arbetstagare i kortvariga arbetsfdrhdllanden kan fdr fdrhindrande av invaliditet arbetstagare givas me-

sionstagare skulle inledas. Intill utg[ngen av
1973 har arbetspensionsanstalterna i sam-

manlagt 4172 fall begiirt utlitande om ut-

redning av rehabiliteringsftirutsiittningarna
och om genomfdrandet av rehabiliterings-

itgiirder.

Rehabiliteringen har i enlighet med de anvisningar som givits om verksamheten inriktats nlstan enbart pl invalidpensionstagare med f6r viss tid eller varaktigt beviljad

pension, och avsillen med rehabiliteringen
har varit att fd,rbiittra pensionstagarnas arbetsf6rmlga. Pt[ basen av dels erhillna erfarenheter, dels fdretagna underxilaringar
kan man konstatera, att de som pensionerats
med invalidpension inte er speciellt intresserade av att utnyttja de erbjudna rehabiliteringstjlnsterna. Orsakerna hlrtill kan delvis
sdtas i pensionslagarna, i de tillbudsstlende
rehabiliteringstj[nsterna, i det med hiinsyn
till uppgiftens omfattning f6rhlllandevis ringa antal arbetstagare, som har hand om rehabiliteringwerksamheten samt deri, att de
som invalidpensionerats redan har f<irlorat
arbetsfdrmlgan i sldan grad, att de inte har
f6nrtsiittningar att klara sig ens i ett nytt
arbete.

Fdn*ikringsbranschens rehabiliterings-

central har fttrsdkt ltisa de problem, som
yppat sig i arbetspensionssystemets rehabiliteringwerksamhet. Nya arbetsformer, Iiimpade f6r rehabilitering av pensionstagare,
har utvecklats och fdrstiksverksamhet har inletts i syfte aft utrtina synpunkterna pi en
rehabilitering redan innan pensionsfall intriiffat. Om denna rehabilitering, som bedrivs
redan fdre pensioneringen har termen "funk'
tionsbevarande rehabilitering" b<irjat anvflndas. Med detta avses n[rmast att rehabilite-

migan till fdljd av redan konstaterad sjuk-

dom.

Fastiin tyngdpunhen

i

rehabiliteringwerkhillet lagts vid arpensionstagare, ger

samheten nd.stan helt och

betsrehabiliteringen

av

arbetspensionssystemet dock mrijligheter till
ett genomfcirande lven av den funktionsbe-

dicinalvdrd, utbildning och arbetsvdrd.
I enlighet med lagen om pension fdr kom-

munala tjiinsteinnehavare och arbetstagarc
kan tjiinsteinnehavare och arbetstagare fdr
undvikande av arbetsofdrmdga ges medicinalvdrd, utbildning och arbetsterapi.
Enligt lagen om sidmanspensioner kan

pensionskassans styrelse till f\rebyggande av
fdrlust av fdrvtirvsmdiligheter meddela dt
fdrsiikrad medicinsk vdrd, utbildning och

arbetsvdrd.

I lagama om pension fdr fdretagare och
lantbruksfdretagdre tilliimpas motsvarande
stadgande i APL, enligt vilket mdilighet finns
till

rehabiliteringsdtgtirder

fdr

fdrhindrande

av invaliditet.
Di inom arbetspensionssystemet ett inledande av rehabiliteringsverksamheten planerades behandlades i den kommi66, som
dryftade grunderna f<ir och genomfd,randet
av rehabiliteringen, inte alls rehabilitering i
syfte att bevara arbetsf6rmigan, utan de
givna tilllmpningsanvisningama begrlnsades
enbart till att omfatta rehabilitering av pensionstagare. Senare

har inom

pensionssys-

temet frigan om rehabiliteringsverksamhet
frir bevarande av f6rsiikrads arbetsf6rmlga
ber6,rts, men nlgon slutlig ldsning har inte
nitts. Med de 6kade erfarenheterna av rehabiliteringen trtider iindamilsenligheten i
rehabilitering f<ire pensionsfall allt tydligare
fram bide fdr pensionsanstalterna och f6,r
yrkesrehabiliterarna, och intresse visar sig
23

for en utredning av synpunkterna i friga om
detta alternativ.

DEN FUNKTIONSBEV ARAN DE
REH ABILITERINGENS AN DEL
I FRC:s VERKSAMHET
Fastiin den funklionsbevarande rehabiliteringen inte "officiellt" ingir i den rehabiliteringsverksamhet FRC bedriver, har FRC
pi initiativ av pensionsanstalterna och frin
annat hill fett till uppgift att utreda frigor

i anslutning till den funhionsbevarande rehabiliteringen. Antalet inkomna fall [r dock
rltt obetydligt. Betr?iffande 4l pensionsftirsiikrade har under tiden 1. l. l97l-30. 4.
1974 utredning gjorts om genomfrirande av
funktionsbevarande rehabilitering i sttid av
arbetspensionslagarna. Detta utgtir 3lo av
de invalidpensionstagare, vilka under samma
tid anvisats rehabilitering. De uppgifter, som

i dessa experimentfall erhillits, har tagits till
grund f6r fdljande analys av de erfarenheter
och r6n, som den funhionsbevarande reha-

biliteringen

inom

arbetspensionssystemet

givit.
Materialets sammansettning var: 45

/o

un-

der 30 Lr,35% 3040 ir och 2016 6ver
40 lr. 75 lo stod i APL- och 20 To i KAPLarbetsforhillande och 5 /o i kommunalt arbetsforhillande. Huvudsakliga diagnoser var
sjukdomar i andningsorganen (30 %') och
sjukdomar i stddorganen. I dvrigt fdrdelade
sig materialet j?imnt 6ver olika huvuddiagnosgrupper. BetrZiffande yrkesskickligheten fanns inte uppgifter tillgtngliga fd,r
alla. Allmiinintrycket var dock, att gruppen
huvudsakligen bestod av arbetare med tungt
kroppsarbete utan yrkesutbildning. Di rehabiliteringen inleddes fortsatte en del av
de fdrsiikrade i sitt tidigare arbete, en del
hade sjukledighet och en del hade pl sin
arbetsplats dverflyuats till en tillfiillig arbetsuppgift.

I dessa uppgifter om bakgrunden skiljde
sig materialet klart frin de rehabiliteringsanvisade pensionstagarna i frlga om ildersstruktur, diagrros och arbetsbransch. Spe-

u

ciellt

i

friga om ildersstrukturen kan

den
konstateras.
hands,
De liikarutlitanden, som fanns
innehdll i allmiinhet endast en diaglos, medan iter de l[karutlitanden, som bifogats

stora andelen "yngre

in

30

ir"

till

i

pensionstagarnas pensionsansdkningar, de
diagnosticerade sjukdomarna i allmiinhet var
flera. Stdrre iin lungtuberkulosgruppen bland
sjukdomarna i andningsorganen var gruppen
av andra andningsorgansjukdomar, som upp
kommit under arbetsf<irhillandet, men vilka
dock inte kunde pivisas vara yrkessjukdomar ftjrorsakade av arbetsplatsfd,rhlllanden.
REH ABI LITERIN GENS IN LED AN DE

Initiativtagarna till den funktionsbevarande
rehabiliteringen framgar av f6ljande sammanst[llning.

Antal %
Initiativtagare:
Arbetspensionsanstalt I I
27
12
Pensionsfdrsiikrad
5
Sjukhus eller undersdknings1l
n
anstalt
19
Arbetskraftsbyrl
8
10
4
Arbetsgivare
2
5
Annan
Totalt 41
100
Rehabilitering i anslutning till invalidpension inleddes pi tre olika s?itt:
L Den pensionsfdrsiikrade, eller fdr dennes
rtik ni ng ar bet s givaren, htilsovdrdsmyndishet eller arbetskraftsbyrd, tog kontakt

med FRC fdr att inleda rehabiliteingsi syfte att erhdlla ett liimpligt
ubete eller att behdlla det tidigare obetet, fasttin invalidpension inte hade
sdkts. De fdrs?ikrade i denna grupp vo
25 eller 55 /o av hela materialet.
2. Invalidpensionsansdkan hade fdrkastats,
men pensionsanstalten ansdg trots sitt
fdrkastande beslut det tindarmdlsenligt att
utreda rehabiliteringsmdiligheterna och
att vid behov inleda rehabiliteingsdtgiirder. Dessa fdrstikrade var 7 till antalet
eller 1516 av materialet.
dtgiirder

3. Fdr

viss tid beviljad invalidpewion hade
upphdrt som en fdljd av att siukdomen

fdrbiittrats, men rehabiliteringsdtgiirder
med syftet pd ett nytt yrke planerades

eller hade inleus. Denna grupp bestod av
9 l1rstikrade eller 30 7o av materialet.
Fcir den fcirsta gruppen var de centrala

I

dragen ftiljande:

-

Konstaterade, varuktiga sjukdomar hade

fdrorsakat ldngvarig bortavaro frdn
betet.

ar

oltimpliga arbetsuppgilter och ett fortsatt
arbete i dessa tidigare uppgifter skulle
forvtirra redan korataterade sjukdomar i

vid

ltikarundersokning, att arbetstagare
pd grund av stirskild ktirclighet eller svag
kroppsbyggnad eller av annan individuell
orsak tir stirskilt utsatt for fara fdr sin
htilsa t arbete, md han ej anvtindas i stidant arbete), dd liikaren rekommendera-

-

-

de

En

yr kesrehabiliteringsdt giirder.

viss foresttillning om det nya yrket
och de fdr detta mdl erforderliga dtgiirderna, for vilkas genomfdrande stdd
sdktes hos penstonsarwtalterna, lanru hos
niistan htilften av gruppens medlemmar.

Det centrala i mdlsiittningen var ett nytt
yrke, inte byte av arbetsplats eller fdrtindring av ar b ets plat sf or ludllandena.
Uall fdr de fdrsiikrade pd grund av konstaterad sjukdom pd arbetsplatsen hade
ordrats med nya arbetsuppgifter, innebar
detta utan undantag iiven en siinkning i
ldnenivdn. Iinesiinkningen vat dock inte
tillrtickligt stor fdr erhdllarde av delpension.

Ingen av de fdrsiikrade vtinde sig till
FRC ft;r att fd handledning i frdgor om
beviliande av pension, utan i stiillet frdgades efter sddara ldsningar, som mdjliggjorde ett fortsatt arbete.

den andra gruppen,

diir de fdrsiikrades

centrala punkterna dessa:

Ingen av de lorstikrade hade ndgra aktuella planer pd dtergdng till arbetet.
Trots att pensionsaraokan lorkastats an-

-

sdg percionsanstalterna att rehabilitering

var rddviindig.
Begiiran om utldtande begriinsades inte
enbart ttll en utredning orn rehnbilite-

-

ringsmdjligheterta. Utldtande orakades
ocksd diirom, pd vilket siitt en eventuell
rehabilitering kunde forverkligas som en
rehabiliteringsfdrmdn i awlutning till

Enligt ltikarutldtandena hade de fr)rsiikrade med hiircyn till sitt htilsotillstdnd

sddan grad, att ett bibehdllande av ararbetsformdgan kunde ifrdgastittas. Fdr
7 fdrstikrade hiinvisades till 44 fi 2 mom.
lagen om skydd i arbete (- visar det sig

-

I

pensionsansokningar hade fcirkastats, var de

arbetsperuionen.

Som motiv

for

rehabiltteringen framfdrtill hiilsotillstdndet ltimpligare arbete iin tidigarc.
Ingen i gruppen hade varit yrkesarbetare,
utan de tidigare arbetsertarenheterna hiin-

-

des dnskan om ett med htircyn

-

fdrde sig
arbeten.

I

viss

till

diversearbete

och

hitilp-

den tredje gruppen, vilken bercirde frir

tid beviljade invalidpensioner som upp-

hort, forekom fciljande gemensamma drag:

De fdrsiikrade arudgs inte ltingre pd
- grund
av sjukdom vara arbetsotormdgrw
i

den mening som avses i arbetspensioru-

lagarrw.

-

Ingen av de pensionsfdrsiikrade
arbete.

hade

Fdr samtliga hade antingen utarbetats ett
arbetsrehabiliteringsprogram eller sd hade detta hunnit till genomfdrningsskedet.
Av dessa program gtillde 8 yrkesutbildning och I afietsplatsrehabilitering.
Av FRC begtirdes utldtande om iindamdlsenli gheten i rehabiliterings prograrnmet sett ur pensionsanstaltens perspektiv
och i jakande fall iiven diirom, pd vilket
siitt peraionsanstalten borde delta i ersiittningen av de kostnader prograrnmets
genomf drande fdranledde.
25
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PPKOMN

A

P RO B

LEMSITU AT ION ER

VID GENOMFdRANDET AV DEN

FUNKTIONSBEVARANDE
REHABILITERINGEN
Enligt de givna anvisningarna erhiller pensionstagare ersittning fcir de direkta kostnader, sf,som terminsavgifter, liirobocker,

studiematerial och specialkostnader pi grund
av vistelse pi annan ort, som ett deltagande
i rehabiliteringen medftir. Den beviljade invalidpensionen ,rnses i de flesta fall trygga
utkomsten under rehabiliteringstiden. Denna

modell kan inte direkt tiverf<iras till den
funktionsbevarande rehabiliteringen, di de
pensionsfcirsiikrade inte iir ber?ittigade att ut-

fi

pi sitt som avses i arbetspensionslagarna. Di ocksi vid den funktionsinvalidpension

bevarande rehabiliteringsverksamheten som
arbetspensionssystemet bedriver, systemets
medel tas i anviindning f<ir rehabiliteringsplanernas genomfcirande, miste i friga om
finansieringen grundfrigorna lcisas: skall endast de direkta kostnaderna ftir sjiilva rehabiliteringen ersettas, eller skall ocksi den
forsiikrades, och i de flesta fall dven familjens utkomst tryggas for den tid rehabilite-

ringsprogrammet genomfcirs. Fragan om

tryggandet av utkomsten uppstar inte endast
vid redan piborjade rehabiliteringsprogam

eller vid vlntan pi att detta skall forverkligas. Uppliiggningen av ett genomfcirbart
program f<irutsitter en hel del olika utred-

ningar och undersdkningar, som de pensionsfors?ikrade anvisas till. Vid den funktionsbevarande rehabiliteringen kan detta leda till
ett tillftilligt avbrott i arbetsinkomsterna. De
fcirsiikrade 2ir ju for det mesta i arbete i det
skede di rehabiliteringen aktualiseras.

Grundfrigorna fcir arbetspensionssystemet

vid den funktionsbevarande rehabiliteringen

?ir uppenbarligen dassa: vad innebiir det f<ir

arbetspensionssystemet att de ftirsiikrade
genomgir rehabilitering i syfte att bevara
arbetsf<irmigan, och hur skall denna verksamhet fordelas mellan arbetsrehabilitering
och medicinsk rehabilitering. Synbarligen
kan endast dessa tvi fomter av rehabilite26

ringsverlsamhet komma

i friga saviil vid
ftir

den f unktionsbevarande rehabiliteringen som
penrehabiliteringsverksamheten

vid

sionstagare inom arbetspensionssystemet.
Betriiffande sjiilva rehabiliteringens genom'
forande kommer de viktigaste fragorna att
vara, pi vilket s?itt man finner de personer,
som dr i behov av rehabilitering, och hur
denna grupp skall begrlnsas. Hdr ligger tydligen de grundproblem, pi vilkas ltisning det
beror, vilken betydelse den funktionsbevarande rehabiliteringen kommer att fi inom
arbetspensionssystemets rehabiliteringsverk'
samhet.

De praktiska erfarenheterna visar, att det
fcir arbetspensionssystemet inte iir iindamAlsenligt att avhilla sig fran den rehabiliterings'
verksamhet, som syftar till att bevara arbetstagarnas arbetsf<irmiga- Det [r mycket san'

nolikt, att samtidigt som rehabiliteringsverk'
samheten utvecklas, kommer i dlt hdgre
grad rehabilitering att anvisas sadana per'
soner, fcir vilka risken ftir arbetsoftirmAga
kan forutses i ett tidigare skede iin hittils.
Detta intrflffar redan nu i viss utsEeckning.
Ocksi helt skilt frin FRC:s verksamhet har
pensionsanstalterna redan nu varit trungna
att ta st?illning till Endamllsenligheten i den
funktionsbevarande rehabiliteringen, di via
andra rehabiliteringssystem pensionsftirsiikrade anvisats yrkesutbildning och fdr tryg'
gande av utkomsten under utbildningstiden
ansokt om invalidpension. I dessa fall har
pensionsanstalten inte deltagit i udormning-

en av

i

rehabiliteringsprogrammet

och inte

bedomningen av rehabiliteringens
2indamilsenlighet. Men pensionsanstalten har
ofta elagts huvudansvaret f<ir kostnaderna
under den tid programmet genomfors. I det

heller

behandlade materialet har ocksi detta
problem dykt upp, och pensionsanstalrcrna
har di bett FRC att ur arbetspensionssys'
temets perspektiv utreda synpunlterna pl
genomforandet av det p[ annat hilll upplagda rehabiliteringsprogrammet.
Arbetspensionssystemet har sett det som
sin uppgift att av hela rehabilircringpverk-

I

I

samheten itaga sig arbetsrehabiliteringen.
Separata rehabiliteringsitgirder i anslutning
till medicinalvird har inte ersatts. En princip,
som alltmer vinner fotftiste, 6r att erslttningsbar medicinalvird miste ansluta sig till

pigiende arbetsrehabiliteringsprograrl samt

fr?imja genomforandet av programmet och
samtidigt itersttillandet av arbetsformigen.

Inom den funktionsbevarande rehabiliteringen verkar det som om medicinalvirden skul-

le ha obegr6nsade tilliimpningsmcijligheter.
Om till exempel alla de, som under ett ir
invalidpensioneras, med riitt valda virdit-

giirder kunde forts[tta med arbetet, om ock-

si bara fcir ett halvt ir framirt, skulle detta
betyda en inbesparning i tusentals arbetsar.
Likvil liimpar sig inte ett deltagande i me-

dicinalvirden for arbetspensionssystemet,
och vore diirtill mycket svirt att begriinsa
och behtirska. A andra sidan 6r det ju sjukfrirs[kringens huvuduppgift att ersiitta de
kostnader sjukvirden friranleder och nigot

skil frjr

arbetspensionssystemet

i

att

ersdtta

form av rehabiliteringsfcirminer finns inte. Intressant
dbremot betriiffande .61ge1tningen f6,r aregentliga sjukvirdskostnader

betspensionssystemets rehabiliteringsverksamhet 2ir frigan om, huruvida arbetspensionssystemet skall delta och, i jakande fall,
pi vilket siitt i den arbetshygienvird, som [r
under utveckling f<ir de pensionsfcirstikrade.

I

I

REH AB I LIT E RIN GSP ROCESSEN
OCH BEHANDLINGEN
AV APPKOMNA PROBLEM

Vid behandlingen i FRC av utredningsmaterialets 41 fall under d,ren 197l-1974 kon-

staterades for n&istan alla foreligga ett sadant
behov av rehabilitering, att rehabiliteringsitgiirder frAn arbetspensionssystemets sida ansigs motiverade, fastiin ingen av dessa pensionsfrirsdkrade erhcill invalidpension i det
skede, di rehabiliteringslrendet blev aktuellt.
Behandlingstiden i FRC for dessa rehabiliteringsfall varierade frin tvi veckor till tre

ir.
I
I

I
I
I

Materialet fcirdelar sig pA olika skeden

n

i

rehabiliteringsprocessen

ka) enligt ftiljande:

(fr

Raija Juvak'

beredningsskede 11
underscikningsskede 2
genomfrirningsskede 14
uppf<iljningsskede 14
Totalt 4l
Av

sammanstiillningen

2770

5 7o
34 7o

l4 7s
lO0%

framgir, att dl

dessa uppgifter sammanf6rdes,

pigick ar'

betsrehabiliteringsprogrammet ftir 28 ftir'
siikrade eller hade redan genomforts och ftir
13 fcirstikrade hade rehabiliteringsprocessen
hunnit till berednings- och understikningsskedet i sokandet efter en liimplig rehabili
teringslcisning. Programmet i genomftirningsoch uppfciljningsskedena, synpunkterna pi
dess fcirverkligande tas till granskning senare i denna utredning, var fciljande:

yrkesutbildning 22
- arbetsplatsrehabilitering 3
2
-arbetsvird
I
arbetsplaceringar
Totalt 28

79 7o

ll

Eo

7%
3%

100%

FRC deltog redan i planeringsskedet i 20
av dessa program. De ovriga kom till FRC
flrdigtplanerade, och endast for deras f<irverkligande sciktes stod av pensionsanstalter'
na. Fasldn en av rehabiliteringsarbetets hu'
vudprinciper iir att soka fram anvtindningsbara losningar ur samtrdllets allmtinna funktioner, stiitte man itminstone senast i det
skede, di planerna skulle forverkligas, pi
ekonomiska problem, till vilkas losning FRC
foreslog att rehabiliteringsfcirminer i anslutning till arbetspensionen skulle anviindas.
Hiirpi verkade mest den omstiindigheten, att

i virt samhiilles

socialskyddssystem saknas
tilhjilp de
ekonomiska problemen hade

sidana stciditgiirder, med vilkas

uppkomna
kunnat bemdstras utan att de pensionsfor'
sdkrades utkomst alltfor miirkbart skulle ha
fdrsflmrats.

Av foljande sammanstiillning framgir
innehillet i de rekommendationer som gavs
utgiende frin handliiggningen i rehabilite'
ringsniimndens arbetspensionssektion:

Yrkes- Arbets- Sam-

utbild- trtining man-

ning

lagt

Foreslogs som rehabiliteringsftirmin endast er-

siittning av dirella kost-

nader

Frireslogs att pensionsan28

2

|

3

stalten skulle dvervlga
mdjligheten att bevilja
invalidpension ftir utbild-

ningstiden

4

4

Fcireslogs ers?ittning av

de direkta kostnaderna
samt att pensionsan-

stalten skulle dvervdga
mojligheten att bevilja
invalidpension ftir reha'

biliteringstiden

Fcireslogs erstittning av

12

113

de direlta

kostnaderna
samt ett civervtigande om

I

erltiggande av rehabilite'
ringspenning under reha-

I

biliteringstiden

2

Stod fdr

yrkasutbild'
ningen ansags inte er-

forderligt
0vriga:

Foreslogs

lin

Totalt

skaffande

I

2

3

25

fcir studie'

material
Fcireslogs lin ftir
viindig

2
22

13

av bil,

1

an-

ntid-

ftir arbetsresor

Totalt

1

2

Diirtill ombescirjes utan fortsatt handliggning arbetsplacering fcir en f<irsiikrad i samarbete med arbeskraftsbYran.
Vid sektionsbehandlingen ansigs betrtif'
fande nZistan alla program, att arbetspen'
sionsanstalternas stdd

i

den funktionsbeva'

var erforderlig.

De
fcireslagna stoditgiirderna varierade dock.
Av rekommendationerna ftir yrkesutbildnings- och arbetstrtiningsprograrrrme! vT in'
validpension -p direkta rehabiliteringskostnadei eller invalidpension ftirhiirskande. For
den sysselsiittfriimjande utbildningen och ftir

rande rehabiliteringen

ovriga planerade yrkesskoleprogram fcireslogs, att pensionsanstalten skulle civervilga
orn enbart beviljande av invalidpension.
Fastiin FRC enligt sina verksrmhetsinstruktioner endast kan avge rekommendationer
vid handliiggningen av de f<irsiikrades reha'
biliteringstirenden och i enlighet med detta
medvetet avhillit sig frin att ta stiillning till,
om pension skall beviljas eller fdrvflgras,
ftireslog FRC dock i dessa program att pen'
sionsanstalten skulle <iverv?iga mtijligheten
att bevilja pension. Detta stiillningstagande
motiverades med hiinsyn till utkomst' och

pensionstryggheten f<ir den fdrsiikrade. Om
ocksi de direkta utbildningskostnaderna fcir

pi annat he[ uppgjorda utbildningsprogrammen ersattes enligt lagen om invaIidvird och sjukfors2ikringslagen gav inte
denna ers[ttning, itminstone inte for en person med familj, garanterade resurser att
genomgi den i och for sig nodv?indiga yrkesutbildningen. Ifall iLter den ftirs?ikrade
under utbildningstiden f6r att sjukdomen
fcirvIrrats, hade blivit arbetsoformogen, kunde detta ha lett till, att den forsiikrade just
de

pi

I

grund av utbildningen hade varit beriittigat till endast fribrevspension. I de utbildningsprogram, som FRC varit med om
att planera, ftirslogs bide att de direkta kostnaderna skulle ersiittas och att pension fdr
utbildningstiden skulle beviljas.
I tvi utbildnings- och i ett arbetsplatsrehabiliteringsprogram forslogs att i stiillet fdr
pension skulle en ny ersiittningsform tas i
bruk, rehabiliteringspenning, om vilken i arbetspensionslagarna inte finns nflgot direkt
stadgande, men som ansigs kunna hiirledas
ur innebtjrden i 4 $ 6 mom. APL. Rehabiliteringspenning foreslogs, di programmet bed6mdes pigi kortare tid iin ett ir. Det f6redenna
slogs, att utriikningsgrunderna

f6r

I

skulle bindas vid motsvarande grunder for
invalidpensionen. Rehabiliteringspenning i
stlllet f<ir pension kan vara en mycket anviindbar l<isning for att trygga utkomsten fcir
den som genomgir rehabilitering under ett

i sitt arbete. Det andra ul6ildningsprogrammet, som omfattade 5 minader,
giillde ensamstiende person, och med tillliimpning av den ekonomiska behovsprdvningen ansigs det, att erslttning av de di-

fortsatte

rekta utbildningskostnaderna var tillr6cHigt

fd,r ett genomfcirande av det
programmet.

I

sina beslut foljde pensionsanstalterna de

givna rekommendationerna utom i tve fa[.
I det ena fallet ansig pensionsanstalten inte
erforderligt att bevilja invalidpension f<ir den

sysselsiittningsfriimjande utbildningstiden,
utan forband sig att erliigga de av utbildningen foranledda kostnader, som inte p[
arbetskraftsforvaltningens fcirsorg ersattes i
orm av sysselsiittningsf riimjande utbildningsI det andra fallet beviljade pensionsanstalten invalidpension i stiillet f<jr den fcireslagna rehabiliteringspenningen.

f

fcirmin.

Av de 14 pensionsfors?ikrade i

vird for

bide fcirdelar och nackdelar. Vid fd,rverkIigandet av ett program di den f6rsiikrade
fcir utkomstens tryggande erhiller rehabiliteringspenning, kan denna minska tillviixt-

sion.

i en framtida pension, itminstone
sidana fall, d[ utbildningsprogrammet [r
liingre [n ett ir. Di i stiillet f6r invalidpenprocenten

sion rehabiliteringspenning av samma stori andra sidan, ifall varaltig
arbetsofdrmlga intr[der, intriiffa att invalidpension miste erl?iggas jiimsides med rehabiliteringspenningen. Trots nackdelarna kan
rehabiliteringspenningen motiveras med att
invalidpension, som beviljats f<ir rehabiliteringstiden, synbarligen inte kan indras, ifall
Iek erlagts, kan

utbildningsprogrammet av en eller annan
orsak avbryts eller om det inte leder till det
uppst6llda milet.
Enbart ers[ttning av de direkta kostnaderna f6r rehabiliteringen fd,reslogs f6r tre pensionsfdrsiikrade, niimligen i wi yrkesutbild-

nings- och

i ett arbetsplatsrehabiliterings-

program. I tvi av dessa fall genomgick den
f<irsiikrade rehabilitering samtidigt som han

pi

grundandet

av ett eget f6,retag,

basen av den understodda f6,retagarverksamheten ocksi till fdretagarpen-

ledde

i

uppftilj-

ningsskedet, for vilkas del rehabiliteringsprogrammet redan hade slutf<irts, flyttade 12
till nya arbetsuppgifter. I de tvfl fall, d[ de
genomftirda rehabiliteringsprogrammen f<ir
nya arbetsuppgifter inte ledde till avsett resultat, omvandlades i det ena fallet den f6r
yrkesutbildningstiden beviljade invalidpensionen till fortsatt pension, och det lin, som
i det andra fallet beviljats i form av arbets-

kortvaritg funktionsbevarande

rehabiliteringsprogram. Dess anv[ndning har dock

planerade

SLUTLEDNINGAR
Huvuduppgiften fdr arbetspensionssystemets

rehabiliteringsverksamhet iir att rehabilitera
de pensionsftirsiikrade till en iterging i arbete, och behovet av denna rehabilitering
beror delvis pi arbetskraftspolitiska aspekter,

delvis pi virt socialskyddssystems formiga
att svara f6r utkomsten f<ir de personer, som
forlorat sin arbetsformiga. I vilken omfattning arbetsrehabiliteringen skall bedrivas,
piverkas i sin sida diirav, hur stor andel av

arbetsrehabiliteringen pensionssystemet itar
sig i bredd med andra rehabiliteringssystem,
och diirav, vilken betydelse rehabiliteringssynpunkterna ges inom arbetsskyddet, inom
arbetsplatshilsovArden och inom den allt
effektivare sjukvlrdsorganisationen. Utgiende frin arbetskraftsprognoserna iir det skZil
att anta, att aspekterna p[ arbetstagarnas
rehabilitering kommer att ha strirre inverkan

pi virt

socialskyddssystem

iin hittills.

Er-

farenheterna av och underscikningsresultaten

29

frin

den rehabiliteringsverksamhet, som bedrivits till f<irmAn frir sidana, vilka p[ grund
av sjukdom redan l?imnat sitt arbete, tyder

pi, att

med en

rehabiliteringsverksamhet

enbart pi pensionstagare uppnis inte
nigra resultat av mera omfattande betydelse.

rillad

Arbetsrehabiliteringen skall civerflyttas till

i

arbetsplatsen och tyngdpunkten rehabiliteringen civerfciras frin rehabilitering av pensionstagare till en rehabilitering med syfte

att upprltthiLlla arbetsfdrmigan.
Pi basen av den funktionsbevarande rehabilitering, som FRC hittills forverkligat,
iir det inte motiverat att dra nigra slutgiltiga slutsatser, diirtill har materialet varit
alltfrjr litet. Men synbarligen ger det iindi

vissa antydningar om, vad den funktionsbevarande rehabiliteringen kan betyda for pensionssystemet.

-

Griiruen mellan den medicinalvdrd, som

i pensionslagarna, och normal siukvdrd iir oklar. Behovet av medicirtalvdrd
fdr bevarande av arbetsfdrmdgan iir stort
avses

toder, bed6mning osv.
Pi basen av det behandlade materialet
kan man sluta sig till, att vid den funltions'
bevarande rehabiliteringen sttiter man i sista
hand pl helt privata ekonomiska problem.
Materialet Zir dock sitillvida ensidigt, att en
stor del av irendena gtillde byte av yrkc och
ekonomiskt st<id f<ir detta. Fore det slutliga
beslutet om byte av yrke borde vid bed6m'
ningen av situationen med h[nsyn till d9n

funktionsbevarande rehabiliteringen [t'
minstone foljande synpunlcter beaktas:
ordnas sd, att som den
- arbetsskyddet
enda l\sningen tnte ses enbart ett utbyte
av arbetstagare, utan att ocksd arbetsptatsfdrhdllandena kan tindras sd, att
arbetstagaren kan fortsiitta i silt tidigare
arbete utan att riskera sin hiilsa (i ma'
terialet ingick dtminstone 7 personer),
omplaceringar pd arbetsplatsen; om en

-

och de medicinalvdrdsdtgiirder, med vilkas tillhjiilp arbetsformdgan kan bibe-

-

-

hdllas, iir svdra att avgrAnsa.
Ett villkor for att den funktionsbevarande rehabiliteringen skall kunna f6rverkligas, iir att i tid finna de personer, som
iir i behov av rehabilitering. Fdr niirvarande finrc tngen organisation, som skul'
le omhiindeha den uppgiften. Arbetspl at shiilsovdrde n, ar b et s s kyd d et oc h f ol kpensionsanstalten kunde mdhtinda h?irvidlag vara en l1sning pd detta problem.
Fdr beddmningen av behovet av funktionsbevarande rehabilitering har inte ut-

arbetats ndgra systematiska metoder. De
nuvarande metoderna baserar sig pd individuella upplattningar och pd prognoiteten fdr vissa siukdomar.
Mellan de olika rehabiliteringssystemen 6r
rehabiliteringsverksamheten helt okoordinerad. Om till exempel enligt de f6rsta utkasten sjukf<irsiikringen i ftirhillande till arbetspensionssystemet i f<irsta hand skulle
komma i friga, skulle detta synbarligen ocksA innebtira, att det iindamilsenliga vore, att
genomfora den funktionsbevarande rehabiliteringen med st<jd av sjukfdrsiikringslagen,
itrninstone i friga om sidan rehabiliteringsprogram, som varar kortare tid ?in minimitiden for invalidpension. Vid en organisering
av rehabiliteringen i detta skede striter man

ihop med ekonomiska problem. Men da
iterstir ?innu problem

dessa klarats upp,

med vetande och kunnande betr[ffande me30

arbetstagare blir arbetsofdrmdgen till eft
vtsst arbete, behdver detta inte nidvin'
digtvis betyda, att han skulle vara arbets'
ofdrmdgen till alla pd samma arbetsplats

fdrekommande arbeten (i mateialet ingick en forsiikrad, som i form av arbets'

platsrehabilitering erhdll utbildning fdr
en ny arbetsuppgift hos sarnma ubets-

givare),

pd

ordnas sd'

arbetsplatsen
hiilsovdrden
- att
man med effektiverade medicinal-

vdrdsdtgiirder fdrsdker bevma den fdr'
siikrades arbetsfdrmdga, och om sd be-

hdvs, inleder arbetsrehabilitering med
sikte pd en annan arbetsplats eller ett
annat yrke. Vid htilsokontrollerna borde
man inte ni)ia sig med enbart ett konsta'
terande av situationen, utan man borde
ocksd vidta dtgtirder fdr att riitta till den
(fdrfrdgningar betiiffande detta inkommer kontinuerligt till FRC, som redan
pdbdriat en utredning av aspekterna pd

-

detta),

byte av arbetsplats; ifall inget liimpligt

mbete pd den tidigare arbetsplatsen kan
anvisas arbetstagaren, men pd en anrurn
mbetsplats arbetstagarens yrkeserlarenhet och yrkesskicklighet kan tas till vara
i en annan arbetsuppgift med berdrningspunkter till den fdrra uppgiften (i materialet ingick en person, ldr vilken byte
av arbetsplats ordrudes i samrdd med
ar b et s kr ol

t s my

ndi g h et er na).

I

RITYA SAI,ONEN

Problem

till

i anslutntng

pensionstagarnas
dtergdng till arbete

pensionstagaren dverv[ger uppbiirs frin forvilrvsinsina mrijligheter att eterintre- komst, uppbtirs inte frin penda i arbete ntidgas han tiinka sion.
pi, hurudana ekonomiska Vissa ersiittningar och penkonsekvenser som f<iljer. Di sioner, sisom ersiittningar pi
man genom rehabiliterings- grund av trafikfcirsiikringstjlnster str6var till att gdra lagen, Iagen om olycksfallsarbetet iiven ekonomiskt sett fcirstikring och lagen om skatryggt, nddgas man att med da, idragen i militeftjenst,
rehabiliteringskunderna vid samt folkpensionen iir skattesidan av frigor i anslutning fria. F<ir vissa personer upptill rehabiliteringsplanens in- stlr i samband med pensio-

Dl

enbart loneinkomst inneb[r
detta inte, att deras utkomst
pi grund av detta salf,<irhal-

lande skulle vara ens tillfreds-

stiillande. Tillfiilliga ftir-

tjiinster okar i nigon min den
ekonomiska tryggheten ftir en
del.

Di man jiimfrir de disponibla inkomsterna under ar-

betstiden och under pensionstiden mtirker man, att invalidbostadsbi- pensionstagarens arbetsinsats

nehill och genomfcirande neringen riitt till
dven ta upp de ekonomiska drag. Ftir de pensionstagares i hemmet [r en betydande
sidorna av det iterupptagna del, som har familj, tas fa- faktor, ehuru penningv[rdet
miljen i beaktande vid bevil- for denna insats [r svir att
arbcrct.
jande av vissa utjflmnings- uppskatta. Det 6r emellertid
INVALIDPENSIONEN
f ormer av famil jekostnaderna. tydligt, att man hemma kan
OCH DE:T dYRIGA
I FRC utrtknades pi planera hushillet b6ttre [n

SOCIAISKYDDM
hosten 1973 den procentuella vid sidan av fcirvlrvsarbete.
Pt invalidpensionstagarens to- summan av den med index I barnfamiljer kan t.ex.
talpension och hans ekono- justerade pensionsgrundande barnen sk6tas hemma varvid
miska trygghet inverkar f<ir- lcinen fcir de personers del, man sparar in dagvirdskostutom den pensionsinkomst, som d[ befann sig under ut- naden.
han flr i handen efter sam- bildning eller inom olika reordningen av pensioner 6ven habiliteringsprogram i rehabi- INDRAGANDE
dcn lndrade beskattningen literingen av arbetspensions- AV PENSION
samt vissa sociala trygghets- tagarc. S[dana kunder fanns Om pensionstagaren itervinfdrmlner, som utltises av i september inalles 122. Den ner sin arbetsftirmiga, borjar
pcnsionsfdla. Deras samver- procentuella andelen av de- man skrida till itg[rder ftir
kan er svlr att uppskatta pE ras pensioner av pensions- indragande av pensionen. Arfdrhand, emedan pensions- l6nen var i genomsnitt 70 /o betsformigan b6,r dock itersystemen [r skilda" och de in- (median 69 %). Procentsatser- vinnas i den mln, att vederkonster, som ligger till grund na varierade kraftigt mellan bdrande inte liingre uppfyller
fdr fdrmlnema iir olika. Ge- fyrtio och hundra. f vissa, f<irutsiittningarna fdr erhlllnerellt kan slgas, att be- dock sillsynta fall, d6r den lande av pension. Invalidpentrtiffande de sml och medel- pensionsgrundande l6nen var sion kan indragas [ven, de
stora pensionerna [r netto- mycket liten och d[ vederb6- ftirvlrvsinkomsten stigit tillpensionen j?itnfdrd med den rande lven uppbar folkpen- r?ickligt mycket, ehuru h?ilsodisponibla inkomsten under sion jdmte olika till?igg, kun- tillstindet skulle vara ofdrden aktiva tiden nlgot hcigre de procenten stiga t.o.m. till ?indrat. Det ltervinnande av
ln vad man skulle kunna 6ver etthundra. Tack vare arbetsfrirmlgan, som avses i
uppskatta pl grund av pen- samverkan av olika faltorer arbetspensionslagarna, iir inte
sionsprocenten.
kan utkomsten f6r l6gavl6na- Itlngre ett rent medicinskt bePe den disponibla in: de och medell6ntagare vara grepp, utan understryker arkomsten inverkar lindringen nlistan donsamma som under betstagarens f<inniga att ftirav skatt. Folkpensions- och den aktiva tiden. D[ det [r v[rva inkomst. Di rehabilitesjutfdrs6kringspremier, som frisa om llgavld,nade med ringsprogrammet slud6rb be3l

handlas en person, vars pen- domens ftiljder pt ett sett,
sion indragits, i praktiken pi som pikallas av situationen,
samma siitt som en frisk, kan vara en smiirtsam uppehuru nigon siikerhet om att levelse.
Allteftersom situationen
han klarar sig i arbetslivet inte
stadgar sig klarnar siukfinns.
Invalidpensionen utl<iser domens foljder och de bevissa i den sociala tryggheten griinsningar den medfcir. Om
ingiende rtittigheter, som upp- personen i friga de upphcir vid iterv?indandet till ar- tiicker, att han 6nnu har
krafter till arbete eller att
bete.
Den rehabiliterades h?ilso- hans htilsa tidvis blir bflttre,

Personer med familj miste
kanske dessutom skota om,
att barnens daryArd blir ordnad.

Aterupptagandet av arbete
kan iiven ha indirekta kon-

sekvenser, som man inte kan
ta i beakrande vid dvervlgandet av, om man skall bdrja
arbeta igen. Som exempel kan

tas en person, vars barn var
frielever i skolan. Dl ftir?ildern gick tillbaka i arbete
ftirlorade barnen denna ftirmin. Vidare fallet med den
frinskilde familjefadern, som

kan han <inska iterga till arbete. Nigon kan Itisa problemet genom tillftilliga arbeten, en annan genom att
s<ika sig direkt till ett nytt ar- inte under sin pensionstid
bete, och en tredje genom att kunde betala underhill. Efter
betet. En sidan uppfoljnings- strka sig till ett nytt arbete via det han itergick till arbete
skulle han ha haft en skuld
period har i allmiinhet varat rehabiliteringen.
trin /2 till I ir. Efter att per- Ar sjukdomen till sin prog- pi flera tiotusen mark till sosonen i friga iterupptagit ar- nos osiiker eller svir, eller om cialniimnden, som hade uppbetet kan det under rehabili- den tidigare arbetserfarenhe- stltt di n?imnden hade utb+'
teringen fd,rbiittrade hlilsotill- ten [r ensidig och utbildning- talat fdrskott pi underhillsstindet bli utsatt ftir pifrest- en bristflllig, kan iteruppta- bidrag till familjen. Detta var
ningar, som man inte kunnat gandet av arbete vara skr5m- ju inte ?ignat att uppmuntra
ta i beaktande pi f<irhand, mande. Man tiinker pi olika till iterging till ftirvlrvsaroch som kan leda till att ar- faktorer i anslutning till detta bete.
Nigon vettig jiimfdrelse
betsforhillandet avbryts. I dy- sisom osiikerheten om, hurulika fall kan en snabb indrag- vida hdlsan hiller i det nya kan alltsi inte udoras endast
ning av pensionen leda till en arbetet, hur arbetsgivaren mellan arbetspension och l6n,
svir ekonomisk stiillning tills stiiller sig till en, vars arbets- utan ett flertal tillEggsfaktorer
pensionen brirjar betalas ut fdrmiga iir bristfiillig, eller och reflexverkningar b6r ockpe nytt. En praxis biller pi hurudan avkiningen i det nya si hillas i minnet.
att bildas, enligt vilken enbart arbetet [r i jiimf<irelse med
ett genomfort rehabiliterings- den tidigare. Ifall upptagan- DELPENSIONENS
program inte avbryter pen- det av arbete fdruMtter om- BETYDEISE
sionen, utan forst ett gynn- skolning eller byte av bonings- Frin ingingen av 61 1973 ansamt resultat av rehabilite- ort kan de f<irestiende [nd- sl6,ts delpensioner till arbetsringarna verka ociverkorrliga. pensionssystemet. Deras uppringen.
Di pensionstagaren upptar gift [r att gcira grlnsen melTILLBAKA TILL
arbetet pi nytt kan en foljd lan arbetsf<irmiga och full inARBETSLIVET
bli, att niimnda sociala ftir- validpension, som ju tidigare
forloras. Beskattning- var mycket skarp, mindre riminer
sociala
i
det
Ftiriindringarna
umgiinget och i ekonomin ens inverkan viixer. Arbetet i gor<is. I regeringens proposisom ansluter sig till pensio- sig sjiilv medftir ocksi kost- tion med fdrslag till iindring
neringen kan i bland vara nader t.ex. pi grund av rese- av pensionslagarna motiverasvira. Att anpassa sig till sjuk- kostnader och arbetskllder. des delpensionens infd,rande
tillstand kan variera och fororsaka sjukdagar eller sjukledigheter. I FRC har man
ansett det vara pikallat att
ganska lingt ftilja med, hur
vederborande klarar sig i ar-
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iiven med rehabiliteringssynpunkter. Man ansag att delpensionen skulle friimja rehabiliteringen och cika flexibiliteten vid till?impningen av arbetspensionslagarna.

Villkor

for

beviljande av

likt avgcirande som ett Wing belopp iir dock ofta blygsamt.
till rehabilitering. Ehuru det i Di stiger den nya l6nen och
de olika arbetspensionslagar- delpensionen sammanlagt i
na ges mojlighet att med hot vissa fall endast till ett belopp
att indraga pensionen iliigga som 6r litet hcigre 6n den
den forsiikrade att under- fulla pensionens belopp, vilkasta sig rehabilitering, har ket inte uppmuntrar till ar-

delpension dr, att arbetsofor- denna mojlighet inte anvdnts. bete.

migan nedgitt med tvi femtedelar, och vid uppskattningen av detta tas i bealtande
arbetstagarens iterstiende f<irmiga att fcirviirva inkomster.
Di sjukdomen fortgir, men
endast tidvis inverkar him-

NIVELLERINGEN AV
DELPENSIONEN TILL
REHABILITERINGEN
Delpensionen kan utgcira ett
mellanskede mellan arbete

Man ncidgas ?iven civerviiga
noga, huruvida man viiljer invalidpeng eller delpension.

Delpensionen inverkar pe invalidpenningens belopp. Huvudregeln iir, att utbetalningoch pension, men den kunde en av invalidpenning upphcir.
mande pi arbetsformigan, vara dven ett steg frin pen- om dess mottagare bdrjar f.'t
tas vid bed<imningen av ar- sion till arbetsfcirmiga. I det en pension eller annan ersiittbetsfcirmigan i beaktande ve- senare fallet kommer en per- ning pi grund av skada, vars
derborandes irsfcirtjiinst.
son, sam har delpension och belopp iir minst lika stort som
Tilliimpningen av delpen- arbete, under rehabiliteringen. invalidpengen.
sionen iir i vissa arbets- Han fir samma rehabiliteInom det kommunala penbranscher svir, emedan ki- ringstjlnster som i rehabilite- sionssystemet anvinds en
nens sdnkning ber?iknad frin ringen for arbetspensionsf<ir- skillnadspension fcir ersdttanden hogsta riktltjnen i siikrade i allm?inhet. Delpen- de av den nedsiittning av kibranschen skulle betyda, att sionen kan f<ir den yrkes- nen, som skett jiimfttrt med
lcinen skulle understiga mini- miissiga rehabiliteringens tid den tidigare inkomstnivin.
milonen. Ehuru personen i [ven dndras till full pension, Medan pensionsldnen inte tir
friga skulle <iverga till ett eller ocksi ersltts fortjtinsten bunden vid kineindex ndrmar
llttare och avsevlrt sdmre av- for denna tid med en rehabi- sig lonen i det nya arbetet si
lonat arbete, kan delpensionen literingspeng av samma stor- sminingom den gamla och
inte tilliimpas pi honom.
lek.
skillnaden blir mindre. TotalDelpensionen utgor ett stcid
Efter ett genomfcirt rehabi- f<irtjiinsten i f<irhillande till
f<ir fortsatt arbete. Det har literingsprogram kommer del- de tidigare fortjiinsterna minsemellertid skett, att full pen- pension i friga i de fall, diir kar dock samtidigt.
sion iindrats till delpension, inkomsten blir avsevlrt liigre
Det iir mtijligt att av deltrots att vederbcirande ej ut- 6n tidigare. Denna losning pensionen utveckla en ldmpf<ir forvtirvsarbete och fastiin anv[nds iiven di arbetsf<ir- lig metod f<ir att hjiilpa en
rehabiliteringsiirende tir an- migan varierar varvid upp- person i tivergingen tillbaka
hiingigt. I FRC har man haft repade inkomstborffall fcire- till arbetslivet di detta med
svirigheter med att forklara kommer, ehuru avloningen beaktande av hdlsotillstindet
fcir de f<irsiikrade, varf<ir si annars vora tillfredsst?illande. och den sociala situationen 6r
I bland iir delpensionen en mcijligt och att rekommendeskett, emedan man inte kiint
till, pa vilka grunder avgdran- lyckad lcisning, men vissa all- ra. Innan delpensionen dock
det slagits fast, och det dock varliga problem finns i sam- kan fylla denna uppgift ntidlr friga om en person, som band med den. Om man en- gas man dock noggrannt dversaknar arbete och inte 3ir fullt dast ser till beloppet tikar den vdga, vilka andra medel som
f<irm<igen till arbete. Klienter- givewis vederbcirandes dispo- skulle fogas till den for att
na sjiilva har uppfattat ett dy- nibla inkomst. Delpensionens uppmuntra till att iteruppta
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arbetet, eftersom delpensionen

NY ARBETSOFilRMAGA

samband med sysselsittning'

en.
inte alltid ens ndrmelsevis ersitter sankningen av lcinen. Ate-rupp-tagandet.av arbete in- Dylika lrenden var under
Kanske skulleinan kunna ut- verkar forutom i form av in- 11 i973 akfuella ftir totalt
veckla lven andra stodformer dragning av pension tiven sa, tjugo klienter i FRC. F<ir pentill sidan av delpensionen. att Yisfu andra stodformer sionsanstaltenra redogjordes
gir forlorade. Di arbetsfdr- frir de grunder, enligt vilka
migan
felar kommer sagda fortsatt utbetalning av penINSTUKNANDE EFTER

ATERGANGEN

ARBETE

TILL

stodformer inte genast till- si6o under en tivergingsperiod
baka, utan det uppstir en med tanke pt en lycked re-

[:llil:* #t?',",IJ]fl ,]:; h1'Jlitr5;5#'r;ffi]'f:
?:l-il ;;-i;;,eilrynt,
att vederUti- i61t",
pi nyu, stiir han infor nya ;e;une;; *'aviit
vanteua ]Lrnar* eller rehabitite_
,;
3,?,,Y:i11,!'fffiTi H,#"*tr"ti:ll# ::: - d:,x..d*.l"
nvtt' Arbetsofcirmigan k"" ;ililiei;
ioi siu uppEnau.. Lar* skulre bli bestaendock vara av tillfiillig-l"ir: &a;.d" beviljinde av in- i",
och efter en sjukledigltt,l"
om en person

"ft.r
iterupptagit- arbete
.insjuknar

ffitr

iil;-;ss;*"
sao-i" siir-

konditionen forbettrats a!"t' u.rtairr*.rr"r,
""iiepai;;

Lm*a"

av resultaren av

Av de rehabiliteringskunder, ;[ld";;;rloner, so-m upp- ltt tiogare rehabiliteringsorogru., om defta inte
som fir invalidpensiol
I9-"t ;A;i r;t;J -"4 at.ruii- f,ade tett tilt ett tiufredsminga av sidana sjukdomar,
;;iu"te o"n riio iuituna" resuttat,
for vilka det iir karallryft 6;d.
."t"tilit"iirs,-.n*. dock inte lrbetsf<irhallande* provatt hiilsotillstindet ,pp]i:lt i;;;;fcir- karaktiir i fall, diir arbetsde.nuvaranstora variationer' Dessa siut-

beakta- l""r"o hyser misstankar
J" riran"rJ""u
--o;or.
-illl.t;kligtblivit
domar kan vara sa'vll soma3m arbetstagarens arbctstiska som psykiska.
Kunde riitten.tfil p"riioi
r^_-_
io.mag., o"u
dagpenSjukforsiikringens
ai,i ir, innan
I*ersui[andet av, att yrning 6r avsedd att vararer-

;;
uo
",*
;;;i.;;ro*
_
r3dlaerts, iessucuigheten iir tilluililE
f"*ion"n
sdttning fcir arbetsoftiT".ag,
;;;i"n int" skuilJut_ 'rn"Ur, i en ny uppgft.
som fdrorsakats av sjukdom, "h;;
U"t"fui-Uppstir ny arbets- Junder vilken personen ?ir ofor- ;;i;;", -l:,i;;" ,,tf,"trt,i.o- r-rogramm9ts tPgg Yllera*ff 'i:ilF;*lr$"ffi###.CI
itrT.ffi ':',i#:'*"'rr:[$:$:it-iilfr
**
^"^

tid, som f<ireslagits till en- btir'
d6tta ;amforbart arbete. Ur en
jan, vara ftir kort. Di rekomsldan persons synvinkel sett,
menderades att pensionens utsom iGrupptagil sitt arbete, SAKRANDE AV EN
iir det probleriatiskt, att se- dVERGANGSPERIOD betalning skulle-ftirliingas pd
dan hari erhillit sjukpenning I Fors?ikringsbranschens re- nYtt. I elva av fallen var det
for de i lagen narnaa lOd naUititerings&ntral har man friga om ctt rehabiliteringsdagarna, kin till honom pi strtivat till-att underliitta tjver- Pro8rqg Pi-arbetsplatsen, ftir
grind av siunma sjukdom rit- gangen till arbetslivet bl.a. vars tid arbetsgivaren !"dt
Eetalas sjukdagpenning forst !en6m att foresli pensionsan- lovat betala ltin. Direlt place-irs
tid Italterna,'skuilt
sedan han und? tvi
att pensibnens utbe- ring i arbete och placering i
har kunnat arbeta utan hin- talning
fil fortsiitta, 1$ete efte1 utbil-dning var det
der av denna sjukdom. ehurivederborande redan iir friga om i nio fall.
I en uppftiljning i april
Detta iir en riitt lang tid, di i ftirviirvsarbete.
det iir friga om en civergien- Se har ocksi skett i sam- 1974 kunde konstateras, att
de arbetsofcirmiga. Det skul- band med flera rehabilite- tretton personer hade blivit
le mihiinda vara indamils- ringsprogram pi arbets- sysselsatta. For fyra perenligt att for dessa delar gora platsen samt i anslutning till soners del var progralnmet
villkoren for erhillande av den direkta placeringen i ar- inte 6nnu genomfort. Tre persjukdagpenning liittare, ifall bete. Fcirfarandet haivarit till soner var inte i arbetc.
personen i friga inte sam- nytta iiven i vissa arbetsplace- Pi ling sikt 1r det svirt att
tidi$ er arbetsofcirmtigen pi ringar efter utbildningen, var- uttala sig om dylika programs
sltt, som avses i arbetspen- vid man fitt mera tid ftir l6s- betydelse, emedan uppfdljningen av diverse problem i ningstiden var sl kort som nu.
sionslagarna.
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ldr deras del, som slutfdrt prograrnmet enTigt
programmets liingd och pensionssituationen, aprtl 1974

Situationen

Programmets Full
pension
liingd
1-3min
2
4-6min
I
civer6min
I detta skede verkar resul'
taten dock positiva, och de
erfarenheter man feft har
uppmuntrat till ett fortsatt utvecklingsarbete.

EN FARLANGD

ANORDNING FAR
,LACERTNG r ARBETE

ar."--"it"t ti"t"-iiaifr"tema har,

d[

de

rzimprigt arbete

f6rstiii;;"ff"

rtir n*o"iiipl

Pensionssituation

Del- Pension

pension

2

indragen

English summaries

This lssue ls a speclal number
Totalt devoted to the
rehabllitation act-

6
3
2

ivity of the employment pension

8

system.

2

employed by the lnsurance Behabilitatlon Agency. Thle agency

6

The writere are all

experts

serveo expressly the needs of
the rehabilitation activity of the

en att forts[tta med utbetal- employment pension syetem.
The editorial, on p.00, was wrltningen av invalidpensionen
by Mr Veikko Nieml, chlef
och folkpensionen tills det ten
of
the
lnsurance Rehabllltatton
blir klart, huruvida arbetet Agency. The
lssue has five other
visar sig liimpligt och kan articles which throw llght on the
different aspects of the rehablllfortsiitta.
Situationen f<ilis hflrefter tation work of the emplovment
,p;'i a;, i.#;i; d{.";;;: ir"J'::?,"',',$"r*""
"tt
utbetalningen of the other articles'"1#i,.!''!,f;;
:1s1^]^Y1uvida
peS,sionen skall fortsiittas'
3v

l*'y9:-:^=t':,1t:jd,t:

BEHABTLTTAToN rN rHE

i,1t,'i:it'"itJi.lnH"fr!#*i,'}'-'rr::r'[rf#Ey,i"':3,JI']TPENSoN
'#Ht*H:FE,'bf,'ril:,T,""*ui'rlm.iii;;f ';;fi -m jrg,';n;J::,",i,.;f

',ll:
lcisningar igingsatte arbets- "T$!i^, ! -- - r!,: - rederation ;a-Erpl;6!,n['P"nkraftsilyndilhei".na fu 197! _^^Yt::l provets gang lolJer sion lnstitutions siat6d that the

xJi,*r{il,:irru:^mxlil"i';"f

ringen och folkpensioneringen. Sisom resultat av undcihandringarna itii"'ioe
vissa itglrder, genom vilka
det blev m<ijligt fdr en del av

;;

":;lrgensverk-;:[:ff

DEN SOCIALA
TRYGGHETEN BdR

*{,i+:'i1#?:;:i*T,ii

ing capacity active members of

the communlty a-gain . who

ate

(oMlvIA Erygr .
f;:3"ff""j,f'*j::'fjJ1"r'JTj,:
Atergingen till arbete kan ii"i vtew that the sote task of

inte betraktas endast genom social insurance is securtng the
er- att "j?imf<ira forviirvsinkomsl llvelihood of the insured.
hti-ll invalidp""rion,
rttr- o-ch pension,. emedan aven o.lli'uflil1":r3l j:ll:i!^ '1f,:
"tt
flera andra ekonomiska och t"i"1"j;"rt oi ir," lrprovment
srikq iteruppta arbete.
De foreslagna itgdrderna till- personliga frigor iir med i pension system. When the _flret
lii.mpas pi prov- inom Hel- bilden. Genom enbart ridgiv- emplovment pension act, the Seasingtors' aiuetsnartsdisarikt -ningstjrnster \T -3lt iff; fe [,[,.n ir?'j:l, inta.*,?L ?lijrl:
under namnet "forliingd an- bort vissa for klienterna uititv or rehabilitation was written
ordning fcir placering i arbe- mindre gynnsamma ekono- clearly. into the text..of the law.
te", och de g?iller personer, miska verkningar, som a1- Rehabilitation originally appeared
sluter sig tm atErupptaga+* il *" 5#9,",:?,'i??l?l'nl,ij
som placeras f arbetie
arbetskraftsbyrins ridgiv- Vid utvecklandet av rehabili*u. interpreted tn a po't"r"i,vein and the relevant reguningsbyri. Verksamheten sker teringsverksamheten brjr sdr- tive
lation was later lncorporated in
i samarbete med rehabilite- skild uppmiirksamhet f6stas tni,
ringssektionen i Scidra Fin- vid en ilera omfattande ytr
liX; ,nr. a question of activlands sjukfcirsiikringsdistrikt redning av problemen under tty subject to consideration resadana arbetssbkande sonl

*q"i

och

Forsiikringsbranschens overgangstiden frin pension garding which the law imposed
i arbete for att efter !o. obligation on.pensions .instl-

t*

Rehabiliteringscentral. Aven tillbaka

p"nrion.*.t1i1"rna

too- rehabiliterinr"l

ryil'l il

gera som initiativtagare. An- si trygg itergang till arbetet
ordningen innebiir, att inva- som mrijligt genom de medel,
inom ramen
lidpenslonen fortsetter att be- som stii tIl 5'uds-tiyggtilqy"
taris ut trots att arbetsfcirhil- fcir det ro"iJu
lande inletts. Det [r mening- temet.

1"^: ?[*? Tli',.]1,',113:
in-rszr, rn ttre socrit pal1ag-e ot

llXilll

the so-called UKK labour market

s-e^ttlement,

the central labour

Xlij5,i1,,?8""iTt'fl?'n,l?t

::f,:Jlli

tation statutory in the amployment
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The joint central organ is support them in every way and
pension system should be etudied.
take their results into conifo*"u"r,'in" preliminary report the- lnsuranie Rehabilitation-fg9n- to.
This ie reeponsibldfor sideration in the contlnuous de;;'ih;';oili ri"e rhek6a r.,'tr"ri i,v fVkk). pensions
institutions in velopment of own aetivity'
it' *". learnt that the authorities aisistinghad taken a corresponding, more the prebaration and implsmentacJmpretrensire .eform up for tion of rehabilitation matters and
ioi coordinating and standardieing - The article on p' 5' by Leena
consideration.
-F;Ja
geneactivity. To thi-s end the..Agency Patjas, examinee the experlence
are
different tasks
-toa"vunder the
i;-';;- has rihabilitation counsellori and gained of rehabilitation
,"ifi-ai.tingri.t'"a
sy8tem ln
n.Uifituiion,"redical, edicaiional, a rehabilitation board for indivi- employment- pension.
o""roaiionaf and social. As em- dual work assignments. Rehabili- the light of practlcal^^c-asen.dafrom the vears 1965-1973'
liil-ri.ti", u"- tuiion branch Experts from out- ting.
il";;;;"';;";iThe author states that rehabli1;#'#,i"#';f ;;h;;tsiil;ii;;."t- siJetheemploymbntpensionsysof in- tem and repr6sentatives of ihe litatlon under the system ls still
iriiv i.i-U" the prevention
'imptouement
of OisaUtea and the labour market seeking-, il:.-l9t:l,tf- l: ^:$dil'""'
,jiiaitv or the
lackthe organisations. are also represented essential informatlon is still
working and earning
we do not know
"up""lty,
on"i6" UoitO.
!ng. For instance,
i;;;iffi ot th" er-ptoyh""i'pJr;;";"il.;r- G liniit"i to occu- The Federation of Employ- how- the rehabilitees manage ln

-

jii]rtir:qrJ:ri:
:"l*l',f l'd*;il1ilf;ll;"*i";li;:l;iilriilffi[,?f
tiifl
the follow-up
and
respect
Do
also
sure6 can, of course,
habilitation *"ii;."r ,lri"sl"

fl

t

tlme

"i6
,."a to achieve ttris aim-.--rhe i;ilffiI;J 'ii':*;""J;t;;Eit-'"-t
li,"",jli]; ,:,:$T,?:: ,l"'"X','":l
limitation mentioned has seemed oolicv matters.
u!f!ef!',1#,il'l'""
io'be practical also in ",."y.:f il" T;,;;;;;i
r,u.
of experience
.""rs to have
xlsl',":li'","".",?:",'U't"lTitiif;
working life and the
!q11[i:1;;,n::#Trd#y.Hha*iffiptowh*Fkif
market'
the employment ilJIi',riiv-t"i retraurtiiatiJn.
under
activitv
---'-.-'
^-^
are
.. . .
Several different models
After the activity
th'rs labour gro.up is a sort
pgi.l?1-y?t^T.
known in the organisatiojiiriir.. had already_commenced it appear- ever,
';marginal gforp.'. which will
of
between social securitv"."ii"i":
rehabilitation of u,*"r. b--e problematic.. lt
.should
99 l:91t1i,i9^the
habilitation. tn some U"i;

i

n+;ruum$:i [t"iffifl,,tffi

l:*t:iffi ;;;

'benefiliarles.
}"'Tillft:;xi,tit$*,.:;rs*f
;rrq:td:'.'ru$[:$:.f:Hr"#t*'r&]:l:
means of accomplishlng the.work pension
hand, social security ,^i'rif,I'iif,l

created and The author divldes rehabllltacomple;.;';_#- are currently being
other hand' it has tion into five phases: preliminary
rehabilitatioi-'""T.i,y
rated. The
9ouSht,p1-i!e. that earlier ffi6oreoaratlon, examtnation, further
of the employr"n, p"n.io-n"lv"'- ud observed

tation are almost

*'

;x#5f",'"il H:':,ei#! lliilffi iill'il: stim::'.':l::":::l&; ,",J1""t'llj;.0,1i."."",il1.0 i,fTii::
fii"'"ii::i"sflili:,,;;::ilre"1r xix;tfii:ilii3:-]:1:t*:
though correction of the general mav be in practice and how there

**:h,r*#

Here the

.o""iiJ.rti'tv

sur6nce.
in society, i.e., creatlon cannot be' ready-made solution
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Uppgifter om arbetspensionstagarna 3 1. 3. 1974
Enligt prellmlndra meddelanden till Penslonsskyddscentralen uppglck de av APL-, FOPL-, LFOPL- och
KAPL-penslonsanstalterna beviljade, den 3l . 3. 1974 giillande pension6rna till det antal och de
belopp i medeltal, som nedanstdende tabell uNisar.
TLDERSPENSIONER

MEn

Pensionsanstalt

kringsbofag

Pensionskassor
Pens ionsstifte lser
APL-pensionsanstalter totalt
F6PL-pens ionsanstalter
LFdPL-pensionsansta lter
KAPL-pensionsansta lter

Alla arbetspensionsanstalter

Kvlnnor

22474 27 179
r 854
3775
7645
973

31

4700

5@4

36048
2929

027

16

7420€

58

16

21 509

3

268
283

528
av 2218 av de

Totalt
49 653

5629

12 739
68 021
7 625

32295
24792

132737

Pengion

M6n
471
567
557
497

495

i medeltal
Kvlnnor
223
228

250
228
363

114

62

177

102

321

181

335
340

4y

354
444
88
167

2&

Dessutim erhdlls APL-tilleggspension
ovann6mnda Alderspenslonotagarna med ett
medelbelopp av 676 mk/mAn och tilldggspcnslon enligt fdretagarnas pensionslag av 28 Alderepenslonstagare och LFoPLtillaggspenslon av 1 Alderepenslonstagare,
IN V A

LI DPEN S ION ER ( del pensiotur inbertiknade)

ionsanstalt
APL-pensionsa ntalter
Pensionsf6rsAkringsbolag
Pensionskassor
Pens ionsstifte lser
APL-pensionsanstalter totalt
F
sionsanstalter
LF6PL-pensionsan6talten
sanstalter

I medeltal

Kvlnnor

M6n

18692
1 416

5 458

25

22826
3 339

41 518
3 429
8 797

2304

7 09.l

2013

566

28178

914

l8

4 787

923
287il
4248
ionsanstalter 7'l 021 53 653
't7

53744

481

220

562

246

545

2U

428

286

499

36 837
33 002

236

130 674

315

229

Totalt
337
376
446

3s8
382

67

107

113

220

r65

254

Dessutom erh6lls APLtilldggspension av t 401 av lnvalidpenelonstagarna med ett medelbelopp av
527 mk/mAn och tillliggspension enllgt fdretagarnas pensionslag av 14 invalidpensionstagare.

ALDERS-, INVALID- OCH ARBETSI,OSHETSPENSIONER

APL-pens ionsa nsta lter
Pens ionsf6rstikrin
Pensionskassor

Pens

ionsstiftelser
ionsanstalter totalt
nstalter

Alla

41

231

3274

296

50
5 796

8 450
U*2
I s00
5240
34041 35219

13105

57

610

@4
arbetspensionsanstalter 151742 112695
nslonsanstalter

s0 591

7

9t

I

527

21 555

1221s2
14740

@260

475
565
552

498
461

221

2U
2U

228

329

336
354
439
355
414

58 285

264 437
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FAMILIEPENSIONER

i

Antalet
pensioner

Pensionsanstalt
APL-pensionsanstalter
_ PensionsfOrsiikringsbolag _-._,.,
Pensionskassor
Pens ionsstiftelser
APL-pensionsanstalter totalt
F6PL-pens o nsansta lter

1 206

+zsg-

sos
-

20 769

2292
935

n

11 437
-4

KAPL-pensionsanstalter
Alla arbetspensionsanstalter

medeltal

mk/mAn. Ankor

14lU

i

LFdPL-pens ionsa nsta lte

Pension

327

317

309
272
10

140

Pensionstagare

633

13

Barn

805

7

675

1 057

4 504
19

194

2 137

4 505

10732

1

790

1

608

10270
4 080
7

252

Totalt
21 438
1

732

6294
29 4Bl

3 745

I

585

17 984

Ovanndmnda medelbelopp omfattar inte familjepensioner enligt APL-tilldggsf6rm6nerna. Dessa pensioners antal var 1 060 66h medelbelopp 52a nikim6n. Famlljepension enllgt tilltiggsf6rmAnerna erhAlls
av I 040 6nkor och 707 barn. Dessutom var antalet familjepensioner enligt F6PL-tiliaggsf6rmAnerna 2.
A

RBET S LASH ET SPEN S ION E R

Min

nsionsansta lt

APL-pensionsanstalter
Pensionsf6rstikringsbol
Pensionskassor
Pens ionsstiftelser
APL-pensionsanstalter totalt
FdPL-pens ionsa nsta lter

65
4

Kvinnor

ionsansta lten

Pension

i medeltal m
Kvinnor

291

356

343

178

8

12

268

178

19

402
340

235

An

Totalt
208
208

252

2

17

71

316

387
20

100

28

128

165

B5

148

328
512

163

491

160

B3

135

189

146

167

13

onsanstalter
Alla arbetspensionsanstalter

Totalt

514

ra26

181

220

259

DELPENSIONER
Miin

Pensionsanstalt

n sa nsta ter
Pensionsf6rsiikringsbilag
Pensionskassor
Pensionsstiftelser
APL-pensionsanstalter totalt
F6PL-pensionsanstalter

A PL- p e ns i o

LF6 PL-pe ns

I

i

o nsa

nsta lte n

KAPL-pensionsanstalter
Alla arbetspensionsanstalter

Pens ionstagare

Kvinnor Totalt

t/5

215

19

20

473

199

322

397

237

3'15

244

306

263

320
33s

18

15

33

3s6

212

250

462

456

61

363
145

ttt

1 502

175

9

3 796
184

1 932

5 053

121

i medeltal mk/mAn
Kvinnor Totalt

390
eo

440
2 294

3

Penslon

Miin

1

2oa
76
147

203

ll0

118

246
167

Dessutom erh6lls APL-tilltiggspension av 38 av de ovanndmnda delpensionstagarna och F6PL-tillaggspension av 1 delpensionstagarc.
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ILDERS., INV ALID-, ARBETSU)SHETS-

OCH FAMILIEPENSIONER

Antalet
pensloner

Pensloneanstalt

106 291

10276

ionskassor
Pe ns io

nsstiftels er

APL-pensionsanstalter

FOPL-pensionsansta lter
LFOPL-pensionsanstalten
KAPL-pens ionsanstalter

totalt

Allaarbetspensionsanstalter

26 354
142921
17 032

Pensioner
medeltal

i

mk/mAn.
332
351

417

349
395

74 195

97

303870

2s3

69722

187

the lnsured when lt ls at rl8k duo

to an already dlagnoaed lllneee.
The experlence and lnvestlgatlon reeults of the rehabllltatlon of persons who have

already retlred becauee of lllne8s suggest that rehabllltatlon
activlty directed solely at penslon
beneficiariee does not achleve
results of broader eoclopolltical

significance. Behabllltatlon for
work ehould be transferred to
the work eite and the emphaala
in rehabilitation ahould be shlfted
from the rehabllltation of p€nslon-

ers to rehabilitatlon that

maln-

clal problem for the pensloner. tain8 worklng capaclty.
ENGLISH SUMMARIES
Hlg new earnlngs are not al- One premlss of sustalnlng
waye sufflclent, even when com- rehabilitatlon 18 to dlscover ln
continued
pared with hle pension. They are time the persons ln the need of
reduced by e.g. taxatlon whlch rehabilitatlon. There le no organlon p. 17 dlacuesee the methods generally lncreases when wagee sation at present to do thle work.
The solutlon may perhapa be
and experlence of on-Job reha- take the place of a penslon.
found in work-elte publlc health,
bllltatlon.
Taking up work may also regult
Slnce 1965, rehabllltatlon under In the loss of certain other forms work eafety and natlonal penthe employment pen8lon system of eocial securlty beeldee the slons lngtitute organlsatlons.
No systematlc methods have
has lncluded ae a beneflt accor- penslon. Persone wlth famlllae
ding to clrcum8tance8 on-Job re- may also have to arrange ior been evolved for evaluatlon of
habllltatlon of employment pon- day care for thelr children whlch the need of Bustalnlng rehablltelon beneflciarlee.
waa not neceosary when they tatlon. The present methode are
on lndivldual vlews and
Thls actlvlty has comprleed were on peneion. A Job ln lteelf baaedpredlctablllty
of certaln
an examlnatlon of thE beneflcla- lnvolves 6xpen8e8, euch aB tho
rle8' capaclty for work ln practlce transport fareg, clothlng, etc, diseageg.
Before maklng a flnal declalon
and on-Job work tralnlng for work Briefly, return to work cannot
ln keeplng wlth thelr worklng ca- be analyeed aolely by compar- on an employee's change of

paclty and othorwiee sultable for lng earnings and penslone. Many occupatlon, Bustainlng rehablllother economlc and pereonal tation should conslder at lea8t
them.
It is cuotomary to lnclude theee questiono are assoclated wlth lt the followlng Btandpoints:
The author Btates that lt ls not
work safety so that chanforms of rehabllltatlon under the
possible to elimlnate the negatlve ging
- the employee
ls not the
Joint term on-Job tralnlng. On-Job
trainlng can be regarded ae a economlc and assoclated effecte only solution, but also changlng
work placement and rehablllta- for the person who returng to the working conditions Bo that
tion method for the dieabled and work solely through couneelllng. the employee can continue ln
pensioners which helps place A broader study ls required of his former Job without endanthem in work that lB sultable the problems of the transition pe- gering his health;
securlty
for their health Btatus and for riod and forms of Boclalgneure
re-placement arrangoment8
a
studying the use of other forme must be developed to
at-the work elte: lf the employee
secure
return
to
work.
of rehabllltation.
becomes incapable of dolng a
Erkki Luoma-aho, on p. 23, certain job, thie need not nece8On-Job rehabllltatlon Borvos

not only the dieabled who have
already retlred on penslon but,
and above all, tho preventlon of
impendlng dlsablllty ln BubJect8
who are etlll worklng. The queetion at issue ln the development

of

on-Job rehabllltatlon

ls

esssnpubllc
health and work site safety organlsatlons can, ln cooperatlon
wlth the rehabllitatlon systems,
carry out sy8tematlc rehabllltatlon at work slte8.

tlally how the present

The article on p. 31, by Ritva

deecrlbes the experienco galnod sarily mean that he lB lncapacl-

from rehabilitstion that malntalna tated for all the Jobs 6t the work
working capacity.
site;

The lnsurance Rehabllltatlon
work-elte publlc health
Agency has developed new that aims through lntenslfled
forms of work eulted for the medical care at preserving the
rehabilitation of pensionero. lt worklng ablllty of the lneured
has tried through experlmental and, when nsce8sary, the etart of
activity to determine certain work-rehabllitation for a new Job
aspects associated with rehablll- or occupation; health lnspectlona
tation before the actual pengion should not be llmited to estabevent occurs. The term "aue- llshlng the sltuatlon; measureo
taining rehabilitatlon" has been should aleo be taken to remedy lt;
adopted for the lmplementation
change of Job if no sul-

Salonen discussee the economlc of rehabilitation already before
and soclal problems of the return the retirement phase. lt means ln
to work of disabillty pensloners, essence the application of rehaBeturn to worklng llfe may pro- bilitation measurea that Berve to
ve to be an economlc and go- preserve the working capaclty of

- work ls found for the emptable
loyee ln hle former place of
work, but his working experlence
and occupational eklll can
used elsewhere.

be
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