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Cirrus är programmet som alla kan hantera! 
För mobila appar, surfplattor, PC, Mac och Linux. 
Time2view – Cirrus. Mer än bara schemasystem. 
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Cirrus - Ett webbaserat Schemaläggnings  
och Administrationssystem för Assistansbolag  
& Vårdsektorn. Det finns som App till iPhone,  

Android och surfplattor

Time2view - Cirrus - Överallt  
- där Internet finns

För mer information kontakta oss gärna via:
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WENDELIN MEDIA är en renodlad affärspartner 
med inriktning på Content Marketing & Ämnes
orienterade Tematidningar som distribueras 
i ledande Svensk Dagspress. Vi arbetar med 
värdeskapande redaktionellt innehåll och berikar 
våra läsare med intressanta artiklar och reportage 
med välkända profiler och ledare. När våra annons
örer växer och gör fler affärer har vi uppfyllt vad 
WENDELIN MEDIA verkligen står för.

I tematidningen VÅRDEN 

behandlar vi allt från våra

vanligaste folksjukdomar till kirurgi 

och våra älskade djur.

Vi önskar dig trevlig läsning  

och återvinn gärna din tidning  

eller lämna den vidare ...

WENDELIN MEDIA    

önskar er alla 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
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Heidi Stensmyren 

Ordförande, Sveriges Läkarförbund

Behöver du eller din anhörig en paus? 
Då är du välkommen till Malmö stads trygghetshotell.

Här får du möjlighet till 
avkoppling, god mat, trevligt 
och personligt bemötande 
av omtänksam personal.

Hos oss kan du boka rum mellan 1–14 dagar 
från och med det år du fyller 67.  

Du kan även boka vistelse dagtid utan övernattning. 
Vi berättar mer när du bokar.

Bokning telefon 040-34 91 71

MALMÖ STADS TRYGGHETSHOTELL 
Rudbecksgatan 1, 216 17 Limhamn

Läs mer om trygghetshotellet på 
www.malmo.se/trygghetshotellet

Det lilla hotellet 

med det stora

hjärtat!

I dag saknas allt för ofta en läkare med det 
övergripande medicinska ansvaret för patien-

ten. Resultatet är en opersonlig och osäker 
vård där patienter skickas runt utan att ha en 

läkare med en medicinsk helhetsbild. 
Att ge multisjuka äldre och patienter med långvarig och återkommande 
allvarlig sjukdom möjlighet att få en patientansvarig läkare, Pal, skulle 
öka kontinuiteten och säkerheten i vården. Varje patient som önskar ha 
en ska kunna välja sin patientansvariga läkare.
Nuvarande lagstiftning med ”fast vårdkontakt” är otillräcklig. 
Endast vid livshotande tillstånd ska denna vårdkontakt vara en läkare. 

Att ge alla patienter som är i behov av det en Pal skulle ge en säkra-
re och mer patientvänlig sjukvård. Kontinuiteten mellan patient och 
läkare skulle förbättras, liksom vårdens kvalitet och tillgänglighet. 
Jämlikheten i vården skulle också öka genom att patienter med sämre 
förmåga att tala för sig och tillgodose sina vårdbehov skulle få större 
möjligheter till en samordnande läkarkontakt som dessutom kan ta ett 
det samlade medicinska ansvaret.
 Vården har redan en skyldighet att med nuvarande regelverk utse en 
läkare för patienter som har behov eller önskar det. Med andra ord 
har vi i dag en lagstiftning som inte åtföljs. 

Det är därför nödvändigt att regelverket utformas så att alla patienter 
som behöver eller vill ha en patientansvarig läkare får det.  

Sedan finns ett behov av ett reglerat fortbildningssystem för läkare. I 
dag finns inget regelverk för fortbildning i Sverige. Vidbesparingskrav 
ser vi ofta att just fortbildningen får stryka på foten. För att Sverige ska 
kunna ha en sjukvård av hög kvalitet är det helt avgörande att läka-
re kontinuerligt fortbildar sig under hela yrkeskarriären. Det för att 
patienterna ska få tillgång till nya metoder och bättre behandlingar. 
Ny kunskap och bättre behandlingsmetoder är ofta kostnadseffektiva. 
Fortbildningen för läkare är således en nödvändig investering snarare 
än att betraktas som enbart en utgift.

Fortbildning för läkare borde regleras i en föreskrift hos Socialstyrelsen. 
Då läkaryrket är legitimationsgrundande bör staten sätta krav på att 
fortbildningar ska hålla den standard som krävs för en läkarkår uppda-
terad på den senaste kunskapen inom respektive medicinska specialitet.

Att återinföra patientansvariga läkare, Pal, och att reglera läkarnas 
fortbildning är två nödvändiga, men relativt enkla åtgärder för att 
åstadkomma en mer patientsäker och kvalitativ vård. 

Henriette & Philip Wendelin
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Vill du träffa samma tandläkare,  
tandhygienist och tandsköterska varje år?

Tycker du att dina barn skall få samma 
goda tandvård som du?

Uppskattar du personligt engagemang 
och hög servicenivå?

Känner du en trygghet i att all behandling 
sker på ett och samma ställe?

VÄLKOMMEN TILL 
TANDLÄKARNA KOCKUM & KOCKUM

Eslöv I Hörby I Landskrona I Malmö I Tollarp I Örkelljunga 
www.kockumochkockum.se Telefon +46(0)40 6116684



• LÄTT ATT ANVÄNDA 
• 1,5 MIN TRÄNING PER DAG
• VETENSKAPLIGT BEVISAD EFFEKT

Sväljproblem - dysfagi- kan uppkomma vid 
tidiga barnaår likväl som bland äldre. Bland 
Sveriges friska befolkning lider 10 % av hals-
bränna, rethosta, klumpkänsla, sväljsvårighe-
ter, sura uppstötningar/kräkningar eller smär-
ta, sammanfattningsvis esofagial dysfagi. 
Av de som drabbas av sjukdom såsom stroke 
får upp till 50 % dysfagi. Nu fi nns det eff ektiv 
hjälp att få i form av munhanteln IQoro®.
 IQoro® är en medicinteknisk, CE-märkt och 
patenterad svensk produkt/behandling vars eff ekt 
är vetenskapligt bevisad. Forskningen har under 
de senaste 20 åren bedrivits i samarbete med 
Uppsala- och Umeå Universitetssjukhus och 
visar att upp till 71 % normaliserar sin sväljkapa-
citet och 97 % blir förbättrade vid stroke. 
 Dysfagi vid stroke, ger nedsatt muskelfunk-
tion i ansikte, mun och svalg, vilket leder till 
sväljsvårigheter framför allt med fl ytande konsi-
stenser. 
   Vid esofagial dysfagi råder - trots bred forsk-
ning -  stor kunskapsbrist inom sjukvården om 
vad som orsakar symtomen. Många blir fel-
diagnostiserade och slussas runt i vården. 
Symtomen, som kommer och går, orsakas av att 
magsäcken - på grund av ett mellangärdesbråck 
- glider upp i brösthålan där övre magmunnen 
inte sluter tätt. Detta leder till att maginnehåll 
stöts upp, rinner över i luftvägarna och bl a ger 
rethosta, skummig saliv och smärta. Samtidigt 
fungerar inte heller den övre matstrupsmunnen 
tillfredsställande, utan ger en klumpkänsla och 
bidrar till svårighet med att inleda sväljningen.

Snarkning 
Utöver sväljproblem och mekaniska problem 
i matstrupen har det kliniskt visat sig att även 

personer som lider av snarkning och symtom 
på sömnapné kan använda IQoro® med goda 
resultat. Studier visar att IQoro® stärker och ökar 
spänsten i muskulaturen i de övre luftvägarna, 
som på så vis förhindras från att kollapsa och 
orsaka andningsuppehåll.

IQoro® – enkel men smart
Tal och sväljsvårigheter, dregling eller svårig-
heter med att stänga munnen, kan även uppstå  
vid medfödda funktionshinder såsom Cerebral 
Pares, Gomspalt och Downs Syndrom. Andra 
exempel för problematiken är sjukdomar som 
cancer, hjärnskador pga yttre trauma vid olyckor, 
samt vid neurologiska sjukdomar exempelvis 
Parkinson.

Hjälper vid många olika symtom
Till våra mest basala funktioner - som att andas, 
äta, tala och svälja - använder vi samma muskler 
och nervbanor men på olika sätt, därför hjälper 
IQoro® vid många olika symtom. IQoro®, med 
tillhörande behandlingsmetod kommer åt och 
aktiverar kroppens eget inprogrammerade 
system hela vägen från mun till hjärna, till mag-
säck, och stimulerar en naturlig händelsekedja 
av nervbanor och muskler. IQoro® är eff ektiv, en-
kel att använda och kräver endast  1,5 minuters 
träning per dag. Dessutom tränar du dagtid!

Läs mer på myoroface.com!

IQoro® går att köpa via www.myoroface.com 
Tel: 0650-40 22 37
samt hos utvalda återförsäljare.

Svårt att svälja eller halsbränna?

®

Läs om vårakunders egna
erfarenheter på
myoroface.com

Läs om vårakunders egna
kunders egna

erfarenheter på

erfarenheter på

kunders egna
erfarenheter på

kunders egna
kunders egna

erfarenheter på

kunders egnamyoroface.com

myoroface.com
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myoroface.com
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Efter det att man fyllt 50 börjar muskelmas-
san sakta minska. Därför är det viktigt att även 
seniorer ägnar sig åt styrketräning. Det är något 
som man tar fasta på i träningsstudion Aktiv 
Kvinna i Malmö, där man sedan i höst satsar 
på ledarledd senioträning för sina medlemmar.

– Det är mycket populärt och vi har märkt 
att många uppskattar att träna i grupp, säger 
Ulla Hellström, verksamhetsansvarig. 

Gruppträningen riktar sig i huvudsak till 
seniorer, det vill säga personer som är 65 år och 
över, men det finns ingen uttalad åldersgräns.

– Man är självklart välkommen även om 

man är yngre. Det kan till exempel vara så, att 
man vill komma igång efter att man har varit 
sjuk och har tappat styrka och muskelmassa.

Aktiv Kvinna riktar sig uteslutande till 
kvinnor och har med sin expressträning kom-
mit att bli en populär träningsstudio för kvin-
nor i alla åldrar.

– Expressträning innebär att man får ett 
fullvärdigt träningspass på bara trettio minu-
ter. Alla våra maskiner är hydrauliska vilket 
innebär att de inte behöver ställas in efter var-
je enskild person. Dessutom kör man bara en 
minut per station.

Aktiv Kvinna har funnits i Malmö sedan 
2008. Sedan dess har det blivit mer än bara en 
träningsstudio.

– Vi är en mötesplats och det är många som 
blivit vänner här och som håller kontakten även 
utanför träningstillfällena, säger Ulla Hellström. 

Läs mer på malmo.aktivkvinna.se

Med en lyhörd och tydlig process lyckas assis-
tansbolaget VårOmtanke i arbetet mellan sina 
kunder och assistenter.

– Vi är beroende av våra assistenter, det 
är de som står för kvaliteten i vår verksam-
het, säger Anne Lindahl som har erfarenhet av 
personlig assistans sedan 1994. Vi är ett famil-
järt bolag och har kunder i Skåne och upp till 
mellersta Sverige. 

VårOmtanke erbjuder personlig assis-
tans samt hjälp med till exempel nyansökan 
av personlig assistans, ansökan om utökade 

assistanstimmar, bostads- och bilanpassning. 
Behövs ytterligare expertis finns jurist som är 
specialiserad inom assistansreformen. 

– Vi har världens viktigaste arbete. Vi skräd-
darsyr assistans uppdragen och ser alltid till att 
våra kunders hjälpbehov tillgodoses och rekry-
terar assistenter som bäst profilerar och match-
ar dem. Rekryteringen är en viktig process, 
därför är det viktigt att med regelbundna upp-
följningar, säger Anne Lindahl. 

Med kvalitetssystem och utbildningar så 
ser de till att arbetet fungerar. 

– Även om man trivs tillsammans så kan 
det vara en utmaning för alla inblandade att 
ha en assistent hemma hos sig. I grunden 
finns det en genomförandeplan som talar om 
hur kundens assistans fungerar. Vi ser sedan 
till att våra assistenter är välinformerade kring 
deras uppdrag och att de alltid har tillgång till 
kvalificerad handledning. 

– I många fall är då kirurgi den metod som 
kan ha långvarig effekt, säger överläkare 
Göran Lundegårdh, specialist i kirurgi på 
Österlenkirurgin. 

Han har mer än 25 års erfarenhet av över-
viktskirurgi och har genomfört över 5 000 
överviktsoperationer och är en av Europas 
mest erfarna kirurger på området.

– En operation ger dig som patient ett 
verktyg för att kunna hantera din vikt, men 
den fungerar inte om du inte själv bidrar. Det 
är otroligt viktigt att man följer de instruktio-
ner som vi ger, säger han.

På Österlenkirurgi genomförs både gastric 
bypass och sleeve gastrectomi, vad är det för 
skillnad?

– Gastric bypass har använts sedan 80-talet 
och ger en 80-procentig reduktion av övervikt 
och har en väldokumenterad effekt på följd-
sjukdomar som till exempel diabetes. Sleeve 
gastrectomi är en nyare metod och som jag 
normalt rekommenderar den som har ett 
något lägre BMI, säger Göran Lundegårdh.

När man kommer till Österlenkirurgin 
så görs en medicinsk bedömning och däref-
ter planerar man in ett operationsdatum cirka 
2-3 veckor senare.

– För att minska leverns storlek och därige-
nom underlätta operationen ska våra patienter 
genomgå en en viktreduktion på mellan 5-10% 
innan operationen. Många är redan proffs på 
att gå ned i vikt, men de som behöver kan få 
hjälp av någon av våra dietister.

Själva operationen tar knappt en timme 
och efteråt vårdas patienten med utökad över-
vakning under 3 timmar, de allra flesta, när-
mare 95 procent går hem dagen efter. 

– Vi ger utförlig information dels inför 
operationen dels efter. De flesta är sedan sjuk-
skrivna 3-4 veckor och behöver man stöd eller 
har frågor så ska man kontakta våra sköter-
skor och dietister. Vi arbetar med hög till-
gänglighet så att våra patienter kan få hjälp 
när de behöver. 

Den största viktnedgången sker under de 
första sex månaderna för att sedan plana ut 
efter ett år.

HOPP FÖR ÖVERVIKTIGA
SATSAR PÅ
GRUPPTRÄNING

DET FAMILJÄRA  
ASSISTANBOLAGET

Göran Lunde-
gårdh, överläkare 
Österlenkirurgin.

Övervikt och fetma är 
något som kommer  
smygande och man  

riskerar att nå en punkt 
när man inte längre förmår 

kämpa mot kroppens  
försvarsmekanismer.

Ulla Hellström instruerar 
Ingalill Nilsson hur hon ska 
träna axlarna.

Anne Lindahl, 
assistansbolaget 
VårOmtanke.
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Över 70 procent av Sveriges befolk-
ning upplever att de har ett gott all-
mänt hälsotillstånd och andelen med 
bra hälsa har ökat sedan år 2004, det 
visar årets Nationella folkhälsoenkät.

Det första stetoskopet 
uppfanns 1816 av den 
franska läkaren René 
Laënnec, och var då ett 
cirka 30 cm långt trärör.

En av alla de som prövat den nya behand-
lingsmetoden i form av en forskningsbaserad 
munhantel är Ulla Ek från Ljusdal. 

- Jag är glad att jag vågade prova, säger Ulla 
som njuter av sin återvunna livskvalité.

Förutom ett medfött problem på urinle-
darna som komplicerat livet, har Ulla även 
ett mellangärdesbråck (hiatus hernia). Bråck-
et medförde en ständig klumpkänsla i halsen 
och sväljsvårigheter som gjorde att hon sat-
te i halsen otaliga gånger. För att spä på bil-
den ytterligare snarkade Ulla likt en skogs-
huggare.

Dottern, som är allmänläkare, föreslog att 
Ulla skulle ha en ryggsäck med en boll i, när 
hon gick och lade sig. Knepet skulle förhindra 
Ulla från att hamna i ryggläge.

– Men min man berättade att det knap-
past skulle hjälpa, eftersom jag snarkade lika 
mycket på sidan som på rygg. 

Sedan dryga året tillbaka är Ullas ständiga 
klumpkänsla i halsen och sväljsvårigheter bor-
ta, även snarkningarna har minskat avsevärt. 
Hemligheten är en slags munhantel som man 
kan träna den invärtes muskulaturen med.

– Det har varit lite av en hemlighet! I ärlig-
hetens namn har det känts löjligt att tro att - 
en tillsynes så enkel sak som en munhantel i 

plast - skulle ha så god effekt både på mellan-
gärdesbråcket och snarkningarna.

Liksom flera andra, var det en annons som 
väckte Ullas intresse.

– Jag är öppen för nya saker och tänkte att 
blir jag hjälpt med en del av mina krämpor så 
skulle det vara värt mycket. 

Tämligen omgående började Ulla märka 
resultat. Det gick inte många veckor innan 
klumpkänslan i halsen avtog liksom sväljsvå-
righeterna, för att sedan helt försvinna. Även 
snarkningarna och sömnapnén avtog.

– Enligt min sambo snarkar jag minimalt 

numera och andningsuppehållen som skräm-
de honom är borta.

Att lyckas behandla bort två problem efter 
så många år är guld värt för Ulla. Samman-
taget har det medfört att hon numera känner 
sig utvilad, orkar motionera och är betydligt 
gladare.

– Förut har jag inte kunnat böja mig ner 
efter en måltid, utan att maten rinner upp 
igen. Nu kan jag påta runt i trädgården efter 
vilken måltid som helst, säger Ulla Ek och till-
lägger stolt att hon som bonus på kuppen även 
blivit av med ”hamsterpåsarna” under hakan.

Här är jag cHef!

Vill du veta mer? Kontakta mig!  
Magnus Ivarsson, 010-130 57 45, magnus.ivarsson@frosunda.se
Eller besök oss på: Höjagatan 1, Malmö, www.frosunda.se/malmo

Som kund i Frösunda är det du som bestämmer. Ditt team ger dig service och 
har fokus på din assistans och det du behöver.

> Våra sakkunniga jurister hjälper till med det juridiska runt din assistans. 

Har du inte assistans idag hjälper vi till med ansökan. 

> Verksamhetscheferna ansvarar för din assistans.

> Nicole som är rekryteringsspecialist ser till att du får assistenter som matchar dig. 

> Våra personliga assistenter vet hur viktigt det är att vara lyhörd för dig och det du behöver.

Ulla Ek har provat den nya behandlingsmetoden.

Att kunna njuta av en 
god middag är inte själv-

klarhet för alla. Mörker-
talet bland dem som lider 

av sväljsvårigheter, dys-
fagi oavsett ålder och kön 

är stort. Nu finns det änt-
ligen en säker och effek-

tiv behandlingsmetod som 
hjälper människor att åter 

kunna njuta av livets goda. 
Detta oavsett om det är en 

middag på tu man hand 
eller om det är julbordet 

som står för dörren. 

ULLA NJUTER LIVETS GODA IGEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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VårOmtanke
Höjdrodergatan 15
212 39 Malmö
040-213 266
anne@varomtanke.se
www.varomtanke.se

VårOmtanke är ett privat och familjärt assistansbolag. 
Vi har erfarenhet av personlig assistans sedan 1994.
VårOmtanke finns för att förenkla vardagen för barn/
ungdomar samt vuxna som är i behov av personlig assistans. 
Tillsammans med dig och utifrån våra värderingar, omtanke, 
ansvar, tillit samt kompetens, skapar vi din 
assistans så att det blir en vanlig dag.
VårOmtanke vill vara det mest seriösa assistansbolaget.
Syna oss gärna, vi agerar korrekt. Kunder, medarbetare och 
myndigheter ska kunna förlita sig på att vi använder 
resurserna på ett riktigt sätt. 

 
 Vi Vet!

Personlig assistans

Har du frågor kring personlig assistans hör av 
dig till Anne Lindahl 040-213 266
Vi hörs!

OBS! 

Läs gärna artikeln om oss

Idag får många med artros beskedet att de har ”slitna leder” och att det 
är något som man får lära sig att leva med. Helt fel svar. Reumatikerför-
bundet anser att primärvården måste satsa på artrosskolor i hela landet. 
Alltför många av de 800 000 personer som idag har artros har inte fått 
rätt information och bra behandling.
     Artros innebär att brosk i lederna angrips och bryts ned snabbare än 
det byggs upp. Detta ger smärtor och stelhet i angripna leder med sämre 
ledfunktion som följd.  
     Runtom i landet finns särskilda artrosskolor, där fysioterapeuter 
hjälper individen att ta fram ett individuellt träningsprogram. Samtidigt 
får man träffa en person som levt länge med sjukdomen som har fått en 
pedagogisk utbildning av Reumatikerförbundet. 
     Uppföljning i det Nationella kvalitetsregistret BOA visar på minskad 
smärta och ökad hälsorelaterad livskvalitet efter artrosskola.
     Idag vet vi att artros är en sjukdom som beror på både arv och miljö. 
Och som det går att göra någonting åt!

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000  
medlemmar. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.

Alla med artros borde gå i  
artrosskola!

Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet

Utvecklande och inspirerande. Så kan man 
beskriva yrket personlig assistent. Det vet 
man på Frösunda som i år tog ett helhets-
grepp om rekryteringarna i och med att man 
anställde rekryteringsspecialisten Nicole 
Areskoug.

– Det har gjort oss mer effektiva och snab-
ba i rekryteringsprocessen, säger hon.

Tidigare har verksamhetscheferna runt om 
i Skåne hanterat rekryteringarna, något som 
inte har varit optimalt.

– Därför har vi kört igång en kandidatbank 
och till den rekryterar vi kontinuerligt. Nu behö-
ver vi inte gå igenom en hel rekryteringsprocess 
vid varje tillfälle vi behöver ny personal, utan 
kan plocka färdiga kandidater ur banken.

– Personliga assistenter har bara två veckors 
uppsägningstid så den stora utmaningen är att 
hitta rätt ersättare på kort tid. 

Just att matcha rätt assistent med rätt brukare 
är lite av ett pussel eftersom den viktigaste fak-
torn är att personkemin stämmer dem emellan.

– Grundläggande egenskaper hos en assis-
tent är i övrigt att man är flexibel, lyhörd, 
ödmjuk, engagerad och nyfiken, säger Nicole 
Areskoug.

Hur jobbar Frösunda för att locka personal?
– Vi syns mycket på olika event och via andra 
lokala kanaler. Vi erbjuder kollektivavtal och 
friskvård. Det finns dessutom bra möjlighet 
att göra karriär inom Frösunda eller att jobba 
inom våra andra affärsområden så som inom 
äldrevården, funktionsnedsättning, eller inom 
familj och individ-området. Personlig assis-
tent i sig är ett yrke som alltmer ökar i status, 
vilket har och kommer fortsätta vara ett tyd-
ligt mål för oss i branschen. 

Läs mer på frosunda.se

Finslipa kosten, stärk kroppen för att hantera 
stress och påfrestningar bättre. 

– Med rätt näringsbalans under dagen 
minskar du energidipparna, säger Lise-Lotte 
Thuse, som äger och driver Thuse Friskvård, 

som erbjuder kostrådgivning, personlig trä-
ning och massage behandlingar.

Från och med nästa år utökas verksam-
heten till att hyra ut friskvårdskonsulenter 
till företag.

– De flesta som söker sig till mig vill 
antingen gå ner i vikt, gå upp i vikt eller helt 
enkelt finslipa kosten. För att uppnå detta 
gör vi först en analys av hur kundens vardag 
ser ut, sätter upp mätbara realistiska mål 
och en plan för att nå dem, säger hon.

Lise-Lotte Thuse är utbildad i och har 
arbetat som Internationellt Licensierad PT, 
diplomerad kostrådgivare, diplomerad mas-
sör, styrketränings-, spinning-, CXWORX-, 
BodyCombat- och boxinstruktör. Efter års-
skiftet blir hon certifierad massör.
– Kost, träning och massage, när musklerna 
behöver lite extra stöd, ger tillsammans bra 
friskvård.

Han driver företaget Human Gardening, som 
erbjuder behandling av beroende och med-
beroende enligt Minnesota-modellen och 
12-stegsfilosofin. 

– Alla tankemönster, känslor och beteen-
den går att förändra, säger han.

Mikael Lund har egen erfarenhet av miss-
bruk men är helt nykter sedan 1991. Idag kän-
ner vi igen honom bland annat från tv-program-
met Lyxfällan där han medverkar som livsstils-
coach åt människor med beroendeproblematik. 
På Human Gardening erbjuder man ett sex eller 
tolv veckor långt öppenvårdsprogram, beroen-
de på vilken takt som patienten vill behandlas i. 

Metoderna skiljer sig från större internat-
behandlingar genom att man jobbar i små 
grupper med två terapeuter per grupp. Ett 
multidisciplinärt team bestående av terapeu-
ter, läkare, psykologer och coacher finns hela 
tiden tillgängligt.

– Resultatet blir mycket bättre när vi 
begränsar gruppernas storlek. Vi når djupare 
med behandlingen, säger Mikael Lund.

Patienterna kommer antingen på eget ini-
tiativ eller på initiativ av familjemedlemmar, 
socialtjänsten eller arbetsgivare. Ibland frivil-
ligt, ibland med tvång.

– Det är en viktig utgångspunkt att patienten, 
oavsett beroende, möter sin egen verklighet i 
förhållande till beroendet. Man måste förstå är 
att det inte är drogen som är vår fiende, utan för-
nekelsen. Det är först när förnekelsen är bese-
grad som patienten når insikt och kan tillfriskna.

Enligt Mikael Lund är de medberoende en 
grupp som också är i stort behov av vård och 
stöd.

– Den medberoendes drog är den bero-
ende, kort sagt. Man är således helt upptagen 
med en annan människas tankar och känslor 
och följer med i den beroendes toppar och 
dalar. När den beroende blir nykter och drog-
fri kan det vara en mycket svår omställning 
för den medberoende, eftersom de är vana vid 
den kaotiska tillvaron som beroendet skapar. 
Därför måste den medberoende också vara 
med på resan för att tillfriskna.

De som genomgår Human Gardenings 
behandling gör det helt nyktra och drogfria, 
det vill säga att utöver droger och alkohol 
fasas även överflödiga mediciner ut.

– Vi jobbar med känslor och de etiska och 
moraliska dimensionerna av människan. Då 
får det inte stå något i vägen för att personen 
ska hitta sitt riktiga jag. En av de saker som 
driver mig är att plocka tillbaka talangen, kun-
skapen och det mänskliga kapitalet som bero-
endet tar bort från oss alla, säger Mikael Lund.

Läs mer på humangardening.se

VERKTYG FÖR ETT NYKTERT LIV
EFFEKTIV
REKRYTERING

HITTA RÄTT BALANS

Snart 
publicerar 
Mikael Lund 
sin populär-
vetenskapliga 
bok Beroende 
– förnekelsens 
sjukdom.

Att tillfriskna från en 
beroendesjukdom är 

bland det svåraste en 
människa kan gå igenom. 

Det vet Mikael Lund, en av 
Sveriges främsta experter 

på beroende, medberoen-
de och tillfrisknande. 

Nicole Areskoug  
på Frösunda

Lise-Lotte Thuse 
på Thuse 
Friskvård.
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Fysioterapi för dig med MS, Parkinson, polyneuropati, 
stroke, yrsel, balansproblem eller andra neurologiska 

sjukdomar och skador. För oss är ett personligt 
bemötande och omhändertagande viktigt.

Hos oss arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster med 
specialistkompetens inom neurologi, geriatrik och 

lång klinisk erfarenhet. 
Du är välkommen med eller utan remiss.

Ring 040-57 81 81 och få tid för en bedömning.
Högkostnadsskydd gäller.

Neuro Rehab i Malmö

Läs mer på www.neurorehab.se
Vi finns på Norra Skolgatan 29 B i Malmö

Tel. 040-57 81 81

Aspiremetoden, en ny behandling av 

sjuklig fetma, får klartecken i Blekinge läns 
landsting. Det blir det första landstinget i 
Sverige som får lov att utföra behandlingen 
som marknadsförs och säljs av Malmöbola-
get Mina Medical.

– Det är väldigt lättande att vi inte läng-
re trampar vatten, utan att vi vet att nu kör 
det igång. Nu kan vi kavla upp ärmarna, säger 
Ina Nissen och Mikael Cederhag, grundare av 
Mina Medical.

Mina Medical har importerat Aspireme-
toden från USA och fått exklusiv distribu-
tionsrätt för slangarna, ventilerna och ett litet 
räknedon som krävs för att behandlingen ska 
fungera.

Aspire är ett alternativ till andra fetmaope-
rationer som gastric bypass och sleeve gastrec-
tomy. Under operationen sätts en slang, PEG, 
in i magsäcken som kopplas ihop med en 
knapp på magen. Genom den tömmer patien-
terna delar av magsäckens innehåll efter varje 
större måltid. Patienterna får stöd av sin skö-
terska, sin mentor och en ny e-plattform från 
Engaging Care i Malmö.

Metoden är till skillnad från andra fetma

operationer reversibel och behöver inte 
utföras av en specialistläkare. Montering-
en av PEG-en sker på kirurgmottagning-
en och sedan sköts patienten av öppenvår-
den. Den kräver heller inte att patienten äter 
medicin mot kronisk näringsbrist resten av 
livet. Däremot kräver den en större insats 
av patienten och viktnedgången är inte lika 
stor det första året. Skillnaden i viktnedgång 
minskar över tid mellan Aspiremetoden och 
Gastric Bypass (GBP).

Blekinge läns landsting var det första 
landstinget att testa metoden. Den inledande 
studien på 25 patienter gjordes 2012 och den 
andra startades för drygt ett år sedan med 
50 patienter som behandlas med Aspireme-
toden och som jämförs med 50 som genom-
går en GBP.

  Aspiremetoden konkurrerar inte med 
GBP utan är ett alternativ för den som inte 
kan, vill eller vågar göra en stor fetmakirurgi.

– Vi gör ett samarbete med kirurgkliniken 
och kommer att stå för resurserna i ett inle-
dande skede. Vi har anställt en sköterska som 
tar hand om patienterna, både när de ska få 
sin peg, vid gastroskoperingen och vid efter-
vården. Sedan är tanken att de ska få hjälp i 
öppenvården, säger Ina Nissen.

Hon räknar med att de första patienterna 
kommer att behandlas i början av 2016. På 
väntelistan står idag cirka 150 personer från 
hela Sverige, varav cirka 20 är från Skåne.

– Ur patientperspektiv är detta fantastiskt, 
det betyder att det finns ett alternativ till gast-
ric bypass för de som har sjuklig fetma. Bor 
man i Skåne kan man bli remitterad, eller 
skicka en egenremiss, till Blekinge, säger Ina 
Nissen. Patienten får ett alternativ som de själ-
va styr över.

Fler landsting och regioner har visat intres-
se för metoden, och läkare i andra länder har 
också hört av sig till Mina Medical. Sedan en 
tid tillbaka utför Privathospitalet Mön i Dan-
mark behandlingen och en läkare på Island är 
också intresserad av att erbjuda Aspire.

ASPIREMETODEN

www.aspiremetoden.com  |  info@minamedical.com

Alla i Vellinge som har barn – från 
förskoleåldern upp till sista året på 
gymnasiet – bjuds in. Med ämnen som 
ADHD, ätstörningar, självskade beteenden 
och cannabis lockar de kostnadsfria 
föreläsningarna stor publik.

– Initiativet har visat sig vara oerhört 
uppskattat. Fler och fler anmäler sig, nu 
är alla föreläsningstillfällen fullbokade 
fram till april, säger Kristina Stern som är 

verksamhetschef på elevhälsan i Vellinge.
Föreläsningarna leds av inbjudna experter 
på områdena som valts ut. De deltagande 
föräldrarna uppmuntras även att komma 
med förslag på teman till framtida 
tillfällen. Och även om huvudsyftet är att 
hjälpa vårdnadshavare att bli bättre på att 
känna igen varningstecken och symptom 
som kan tyda på psykisk ohälsa eller neu-
ropsykologisk funktionsnedsättning hos 
barn och unga, ska man enligt Kristina 
Stern inte glömma de vuxnas behov.

– Det är viktigt att uppmärksamma 
föräldrarna i deras roll. Har man barn 
med exempelvis ADHD så är det krävande 
utöver det normala – det kan de här 
föreläsningarna bekräfta, samtidigt som 
de visar att det finns hjälp att få.

Elevhälsan anordnar en föreläsning i 
månaden under terminerna. Projektet 
finansieras med statliga så kallade Prio
pengar, och kommer löpa minst året ut.

Temaföreläsningar en hit hos föräldrar i Vellinge

Alla i Vellinge som har barn – från förskoleåldern 
upp till sista året på gymnasiet – bjuds in. Med 
ämnen som ADHD, ätstörningar, självskade
beteenden och cannabis lockar de kostnadsfria 
föreläsningarna stor publik.

– Initiativet har visat sig vara oerhört 
uppskattat. Fler och fler anmäler sig, nu är alla 
föreläsningstillfällen fullbokade fram till april, 
säger Kristina Stern som är verksamhetschef på 
elevhälsan i Vellinge.

Föreläsningarna leds av inbjudna experter 
på områdena som valts ut. De deltagande 
föräldrarna uppmuntras även att komma med 
förslag på teman till framtida tillfällen. Och även 
om huvudsyftet är att hjälpa vårdnadshavare 

att bli bättre på att känna igen varningstecken 
och symptom som kan tyda på psykisk ohälsa 
eller neuropsykologisk funktionsnedsättning hos 
barn och unga, ska man enligt Kristina Stern inte 
glömma de vuxnas behov.

– Det är viktigt att uppmärksamma föräldrarna 
i deras roll. Har man barn med exempelvis ADHD 
så är det krävande utöver det normala – det kan 
de här föreläsningarna bekräfta, samtidigt som 
de visar att det finns hjälp att få.

Elevhälsan anordnar en föreläsning i månaden 
under terminerna. Projektet finansieras med 
statliga så kallade Priopengar, och kommer löpa 
minst året ut.

Hur vet du om ditt barn har problem med sin psykiska hälsa?  
I Vellinge har man hittat ett sätt att nå ut med kunskap, stöd 
och inspiration till kommunens föräldrar.

Temaföreläsningar en hit hos föräldrar i Vellinge

Alla i Vellinge som har barn – från förskoleåldern 
upp till sista året på gymnasiet – bjuds in. Med 
ämnen som ADHD, ätstörningar, självskade
beteenden och cannabis lockar de kostnadsfria 
föreläsningarna stor publik.

– Initiativet har visat sig vara oerhört 
uppskattat. Fler och fler anmäler sig, nu är alla 
föreläsningstillfällen fullbokade fram till april, 
säger Kristina Stern som är verksamhetschef på 
elevhälsan i Vellinge.

Föreläsningarna leds av inbjudna experter 
på områdena som valts ut. De deltagande 
föräldrarna uppmuntras även att komma med 
förslag på teman till framtida tillfällen. Och även 
om huvudsyftet är att hjälpa vårdnadshavare 

att bli bättre på att känna igen varningstecken 
och symptom som kan tyda på psykisk ohälsa 
eller neuropsykologisk funktionsnedsättning hos 
barn och unga, ska man enligt Kristina Stern inte 
glömma de vuxnas behov.

– Det är viktigt att uppmärksamma föräldrarna 
i deras roll. Har man barn med exempelvis ADHD 
så är det krävande utöver det normala – det kan 
de här föreläsningarna bekräfta, samtidigt som 
de visar att det finns hjälp att få.

Elevhälsan anordnar en föreläsning i månaden 
under terminerna. Projektet finansieras med 
statliga så kallade Priopengar, och kommer löpa 
minst året ut.

Hur vet du om ditt barn har problem med sin psykiska hälsa?  
I Vellinge har man hittat ett sätt att nå ut med kunskap, stöd 
och inspiration till kommunens föräldrar.

Temaföreläsningar en  
hit hos föräldrar i Vellinge
Hur vet du om ditt barn har problem med sin  
psykiska hälsa? I Vellinge har man hittat ett sätt  
att nå ut med kunskap, stöd och inspiration till 
kommunens föräldrar.

Vellinge är Återigen utsedd  

till bästa skolkommun 2015!

Akupunktur - Blockader - 
Botox mot kronisk migrän - Stötvågsbehandling

Vårdavtal - frikort gäller
Med.dr, Smärtspecialist Christer Carlsson

www.florencekliniken.se 

Måsvägen 14,227 33 Lund Tel: 046-389040

Florencekliniken, smärtmottagning i Lund
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HÄLSA  
Enligt världshälsoorganisationens, WHOs, 
definition från 1946, är hälsa ”ett tillstånd 
av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande.

040-55 22 00 • evidensia.se 

Mia,  
Leg. djursjukskötare 
Specialinriktning 
ortopedi och anestesi 

Sam,  
Australian shepherd 
Specialinriktning  
Världens smartaste 
knähund En del frågar oss när vi har öppet.  

Svaret är lika enkelt som tryggt: 

ALLTID. 
 

En olycka händer sällan på kontorstid.  
Därför har vi öppet dygnet runt, året om.  

Ta hand om varandra och  
lägg in vårt nummer i mobilen. 
Då har du tryggheten i fickan.  

Jolanta Lauderfeldt kommer från en fram-
gångsrik entreprenörsfamilj och ville skapa 
något som hon kunde bli stolt över. Hon ville 
skapa en trevlig och trivsam arbetsplats, där 
alla ville arbeta.

– Jag upplevde att många vantrivdes på 
sina jobb inom kommunen och landstinget 
och jag ville istället erbjuda ett arbetssätt där 
man själv kan sätta sitt schema och jobba uti-
från sina egna förutsättningar.

PROVERSO Rekrytering och Bemanning 
erbjuder idag kompetent personal inom en 
rad sektorer: hemsjukvård, öppenvård och 
äldreomsorg för att nämna några. Kunderna 
finns både inom privat och offentlig sektor.

– Genom offentliga upphandlingar har 
vi fått förtroendet att rekrytera och beman-
na i större delen av Skånes län. Vi har både 
korta och långa uppdrag som våra erfarna 
sjuksköterskor, barnmorskor och distrikts-
sköterskor kan välja mellan - säger Jolanta 
Lauderfeldt.

– Vi bidrar med kunskap, kompetens och 
erfarenhet, när våra kunder har tillfälliga 
behov av personal.

Personalen, som består av ett sextiotal akti-
va anställda, och en databas på ytterligare 200 

personer, är PROVERSOs stora resurs. Därför 
satsar man mycket på förebyggande friskvård, 
utbildning och trivsel.

– Friskvårdkortet på 6000 kr/år ger per-
sonalen tillgång till 12 massagetillfällen och 
gör oss väldigt attraktiva på marknaden. 
Årliga konferenser med föreläsningar och 
SPA har blivit en tradition. Detta gör vi för att 
de anställda ska få styrka att jobba i den stres-

siga arbetsmiljö som vården ofta innebär.
Jolanta Lauderfeldt märker nu att allt fler 

söker sig till bemanningssektorn och redan nu 
rekryterar PROVERSO sommarvikarier inför 
sommaren 2016, läs mer på www.proverso.se/
sommar

– Vårt motto är ”NURSE IN ACTION” 
och det förklarar att vi är alltid redo för nya 
utmaningar – avslutar Jolanta Lauderfeldt.

PROVERSO REKRYTERING OCH BEMANNING 
MED DEN LOKALA FÖRANKRINGEN

Redan år 2000 startade 
Jolanta Lauderfeldt PRO-

VERSO Rekrytering och 
Bemanning. Det gör före-

taget till det äldsta beman-
ningsbolaget inom vården i 

Skåne, som firar 15 år i år.
– Vi har varit så fram-

gångsrika eftersom vi är 
lokalt förankrade. På så 

sätt har vi bättre förståelse 
för, och erfarenhet av, det 

skånska arbetsklimatet, 
säger hon.

Jolanta Lauderfeldt som driver Proverso Rekrytering och Bemanning.

35 000
Ungefär så många yrkesverksamma 
läkare finns det i dag i Sverige.
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	Missar du hälften av diskussionerna på möten? 
	Undviker du att prata i telefon?
 Följer du inte längre med ut på lunch?

Komplettera dina hörapparater med hörselprodukter 
så orkar du med en hel arbetsdag! 
Och du visste väl att du kan få bidrag för de  
hörselprodukter som du behöver på arbetet?

Besök morethanahearingaid.se el ring 035-260 16 66 
för mer info.

Många behöver mer än  
hörapparater. 
Är du en av dem?

Då är det dags för en 
förändring!

För mer info eller köp, www.biocareab.se eller i hälsokonsthandeln.

Gilla oss! Biocare VSYP AB

100 MG Q10
Topp Multiprodukt med 

UNIK PÅ 

MARKNADEN!!

Du betalar som för en  
”vanlig Multitablett”  

utan Q10!

LE MULTI+Q10 
– Potenta Vitaminer & Mineraler,  
100 MG Q10 och är Prolongerande

ALLT 
I EN!

Din Framtid 
ser ljus ut!

• Hormonella svängningar?
• Få ihop livspusslet
• Xtra energi
• Hud, hår & naglar
• Vilja känna sig sexig

Helt naturligt i din ålder...

kurantreklam

Tel 040-12 79 60 • www.lekandelatt.com

VICTORIA
Fåtöljen som du lätt
kan ta dig i och ur 

STÖDSTRUMPOR
Rehab-produkter 

ROLLATOR
Let’s Go inomhusrollator

Riktigt bra fåtölj
& Hjälpmedel

Tel 040-12 79 60 • www.lekandelatt.com

Östra Förstadsgatan 19, Malmö
Vardagar 11–18 Lunch 13–14 • Lördagar 11– 14

Vi hjälper dig till en fungerande vardag. 
I vår butik får du personlig service och 
som arbetsterapeut har vi en expertkun-
skap som gör det möjligt för oss att se våra 
kunders behov och erbjuda kreativa  
lösningar. Vi har ett brett sortiment av  
funktionella hjälpmedel. 

Välkommen in i vår butik!

OSTHYVELRygg- och knäskydd 
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STÄRKANDE PROMENAD 
Nästa höst, 10-17 september står 
Helsingborg som värd för Eurando 
– ett skånskt vandringsevent som 
lockar människor från hela världen.

Så många svenskar känner stress 
återkomma varje dag eller flera  

gånger i veckan. För kvinnor i åldern 18 till 29 år är  
siffran mer än dubbelt så hög, visar den digitala trä-
ningstjänsten Yogobes senaste Sifo-undersökning.

39 %

Kommande utbildningar – Sök nu!

 

 

BERGSTRÖMS
Utbildning & Behandling

För mer information besök www.bergstroms.org
Du kan också ringa 070 725 38 88 eller maila oss på 
info@bergstroms.org

Ångest och beroende hänger ihop
Allt fler drabbas av ångestsyndrom. Det är inte konstigt. Vi är inte skapade för 
att ta emot så mycket information som ett modernt liv innebär. Vi försöker då 
försvara oss, både psykiskt och fysiskt. Försvaren yttrar sig ofta som missbruk 
och beroenden. Det vi istället behöver är goda resurser för att hantera allt som 
händer. Sådana resurser kan vara kloka tankar, kunskap, urskiljningsförmåga. 
Hur gör man om man inte har det man behöver, om man inte lärt sig skilja på 
vad jag förmår och vad jag inte förmår? Ja, man söker hjälp. Då är det viktigt 
att hjälpen kan mer än den som behöver hjälp!
   För att bli en bra hjälpare eller behandlare kan du gå en av våra utbildningar,
t ex den till A-terapeut (ATU) eller grundutbildningen i kognitiv psykoterapi
(KBT steg 1). Alla våra utbildningar är bra! Välj den som passar dig!"

A-terapeututbildningen ATU
är en bra grund för just ångesthantering, speciellt i kombination med missbruk- 
och beroendebehandling. Det är en avancerad utbildning i psykologi, filosofi, 
beteendevetenskap, medicin m m, som ger kunskap om generell och individuell 
behandling ur flera perspektiv (ångest, kognitiv, tolvsteg, existentiell), t ex 
multivariata bedömningar, diagnostik, matchningsvariabler, caseholdertekniker 
och vikten av successiva precisioner. ReProkonceptet ingår. Utbildningen 
samstämmer med Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

Den grundläggande psykoterapiutbildningen KBT steg 1
ökar skickligheten hos den som redan är utbildad inom vård och behandling. 
Här är fokus på moderna kognitiva metoder utan att vi glömmer den 
ursprungliga psykoterapin. Både mindfulness och traumaterapi ingår. Vi 
introducerar den tredje vågens beteendeterapier som t ex compassion-
fokuserad terapi, ACT. Utbildningen motsvarar 45 hp och kallas folkligt steg 
1-utbildning. Möjlighet finns till att bygga på till A-terapeut eller Anhörigterapeut. 

Alkohol- och drogterapeut (ATU)

Dipl A-terapeut SJI är en kvalitets -
titel! Avancerad utbildning med 
Matchningsmodellen, AngCop, 
RePro, KBT, 12-steg, existentiell 
terapi.

Utbildningen är på distans, 3 år 50%  
 

MALMÖ: start 9 sep 2016
STOCKHOLM: start 20 maj 2016 MALMÖ: start 9 sep 2016

STOCKHOLM: start  20 maj 2016

 Tolvstegsbehandlare (TBU)

Professionell tolvstegskunskap för 
behandlare. Lär dig hur du förmår 
andra att ta till sig och tillämpa alla 
de tolv stegens djupare innebörd.

Utbildningen är på distans, 2 år 50%  
 

Anhörigterapeut (AHTU)

Utbilda dig till ett yrke som bara 
växer. Anhörigas lidande är för stort 
för att inte ha egna specialister.

Utbildningen är på distans, 2 år 50% 

 MALMÖ: start 5 feb 2016
STOCKHOLM: start 9 sep 2016

Påbyggnad för behandlare

Arbetar du inom missbruksom-
-rådet? Nu kan du fördjupa dina 

kunskaper! God behandling hänger 
på personalens kunskaper! 

Kursen ges på plats, 14 måndagar
MALMÖ: start 15 feb 2016

 
KBT grundutbildning, s k steg 1

Utbildningen är på distans,  2 år 50% 
MALMÖ: start 19 feb 2016
STOCKHOLM: start 23 sep 2016

 

KBT orienteringskurs, 50 tim.

Utbildningen ges på plats, 5 dagar 
MALMÖ: start 5 feb 2016
STOCKHOLM: start 17 feb 2016

Teori och patienthandledning. 
I Malmö ingår traumafördjupning. 
I Stockholm ingår Mindfulness-
instruktör!

Innan man går KBT grundutbild-
ning bör/ska man klara av oriente-
ringskursen i KBT.

Om Ann-Sophie hade svårt att acceptera sina 
hörapparater såg situationen med hörseltek-
niska hjälpmedel helt annorlunda ut. Det hon 
tidigare skämdes för och undvek har nu blivit 
något naturligt som får hennes liv att fungera. 
Att använda produkterna i kombination med 
hörapparaterna är en rutin lika naturlig som att 
borsta tänderna på morgonen. Alla tankar om 
att det skulle vara pinsamt att använda hörap-
parater och hjälpmedel är som bortblåsta. Idag 
kan hon inte föreställa sig ett liv utan dem. 
– Det finns inget att skämmas över. Idag är 
jag ärlig och öppen med min hörselnedsätt-
ning och möts alltid av vänliga, hjälpsamma 
människor. När jag accepterade mitt problem 
fanns det fantastisk hjälp att få. Det finns ing-
en anledning till att tveka att söka hjälp, det 
ger ett rikare liv.

OHÅLLBAR SITUATION
När Ann-Sophie för över tio år sedan första 
gången besökte en audionom var hon inte alls 
medveten om hur dålig hennes hörsel var. Det 
enda som hade påmint henne om problemet 
var sönernas ständiga klagomål över TV:ns 
höga ljudvolym. Hon blev därför förvånad 
när audionomen förklarade att hörapparater 
på båda öronen var att rekommendera. 

– Åldersrelaterade hörselproblem vid 40 
års ålder kändes jobbigt. Dessutom tyckte jag 

inte att hörapparaterna fungerade speciellt bra, 
det brusade mest och jag använde dem inte ens 
till vardags. Det hjälpte ändå inte. 

Hörseln försämrades sedan gradvis och 
situationen med endast hörapparater blev 
ohållbar, likaså arbetet som tandhygienist. 
På möten och föreläsningar blev frustratio-
nen över att inte höra så stor att hon ville resa 
sig upp och gå. Ann-Sophie kände sig utan-
för diskussioner och upplevde ofta att hon 
satt av tid på möten istället för att delta. Även 
i behandlingsrummet uppstod problem.

– Det var jobbigt. Speciellt när jag hade barn 
i stolen. Föräldrarna satt då på andra sidan av 
rummet och det var omöjligt för mig att höra 
vad de sa på avstånd. Patienter passar dessut-
om alltid på att ställa frågor när jag skjutsar upp 
dem för att skölja. Då förlorar vi ögonkontakt 
och tidigare fick jag ständigt be dem upprepa 
sig, samtidigt som jag förflyttade mig i rummet 
för att få tillbaka ögonkontakten. 

ALLT FÖRÄNDRADES
När Ann-Sophie genom en föreläs-ning om 
bättre hörsel på jobbet kom i kontakt med 
Comfort Audio och hörseltekniska hjälpme-
del bestämde hon sig för att testa. Hörappa-
raterna som dittills endast använts i ytters-
ta nödfall gav henne inte alls den hjälp hon 
behövde. Hon var motiverad och inställd på 

att hjälpmedlen skulle förbättra hennes situ-
ation men kunde på förhand inte ana vilken 
skillnad det faktiskt skulle komma att göra.

– Vilken skillnad! Jag kan luta mig tillba-
ka och lyssna, utan någon ansträngning. Mina 
arbetskamrater kan till och med se skillnaden. 
Hur klarade jag mig utan dem? Först nu för-
står jag hur illa jag hörde. Familj, vänner och 
kollegor har verkligen ställt upp genom åren. 
Upprepat sig, talat tydligt och varit tålmodiga. 

Förutom sina hörapparater har Ann-
Sophie idag bland annat en konferensmikro-
fon som hon använder både i sitt behand-
lings-rum, för att höra patienter, och vid 
möten och raster för att kunna delta i sam-
tal och diskussioner med kollegorna. Den är 
lätt att ta med sig och ger henne en chans att 
känna delaktighet även i sammanhang med 
flera deltagare. 

Vid föreläsningar, med endast en talare, 
kan hon fästa en liten mikrofon på talaren och 
höra allt som sägs utan problem.

– Tidigare var jag tvungen att inleda kon-
versationer med att berätta om min dåliga 
hörsel. Jag våndades över möten, över att sit-
ta av tid, över att känna mig dum när jag fick 
ordet och inte visste vad vi diskuterade. Nu är 
allt annorlunda, det är fantastiskt skönt. Det 
enda jag ångrar är att jag inte skaffade hjälp-
medel tidigare.

Från att ha varit en mot-
ståndare till hörapparater i 
över tio år använder Ann-
Sophie Svensson dem nu 

i kombination med sina 
hörseltekniska hjälpme-

del varje dag. Hjälpmed-
len har gett henne hörseln 

och livsglädjen tillbaka. 
– Jag är gladare, mer 

avslappnad och tillfreds 
både med min vardag och 

mitt arbetsliv, säger hon.

ÖKAD LIVSKVALITET OCH STÖRRE ARBETSGLÄDJE

”Comfort Audio 
hjälpte mig att prova 
ut produkter som 
passade mitt liv och 
min arbetsplats. Jag 
fick till och med hjälp 
att fylla i ansökan om 
arbetshjälpmedel till 
Försäkringskassan.”

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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Stödet startades 2004 av patienter, anhöriga och vårdpersonal.  
Lungcancer, som tar flest liv av alla cancerformer i Sverige, sak-
nade en patientorganisation. Sedan dess har Stödet varit med 
i arbetet för de nationella riktlinjerna för lungcancervård och 
vårdprogrammet för lungcancer. Det har börjat ljusna litet för oss 
lungcancersjuka men det finns mycket kvar att göra. De regionala 
olikheterna i vården måste bort! Framtidens cancervård blir mer 
individuell och specialicerad och kräver mer av oss patienter.

Stödetlinjen 020–88 55 33
Gratis telefon för stödsamtal

www.stodet.se   •   info@stodet.se

Stöd oss genom att bli medlem.  
Sätt in 150 kr på plusgiro 24 69 63-5  
och ange namn och adress eller använd  
vår hemsida och betala direkt.

Gör livet lättare
Natura Xtra Light  
bröstprotes med Comfort+ 

KÄNSLA

Väger ca 40% mindre* 
Innehåller patenterat 
Comfort+ material för  
en behaglig känsla  
hela dagen

UTFORMNING

Uppbyggd i två 
lager, håller formen  
i behån

PASSFORM

Designad i en 
ny anatomisk 
form som följer  
din kropp

Läs mer på www.amoena.se/xtra-light
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Har du haft  
hjärtinfarkt

På Pharmasite i Malmö och Helsingborg 
pågår en läkemedelsstudie av en ny medicin 
avseendeeffekten av att minska risken för 
ny hjärtinfarkteller stroke hos patienter 
som sedan tidigare behandlas med  
kolesterolsänkande medicin

Om du är intresserad av att delta eller vill ha  
merinformation, är du välkommen att kontakta
studiesköterskan per telefon, e-post eller brev.
Helsingborg:
Telefonnummer: 042-14 65 52 • sara@pharmasite.se
Norra Strandgatan 21, 252 20 Helsingborg
Malmö:
040 - 97 12 60 • studier@pharmasite.se
Föreningsgatan 26, 211 52 Malmö

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och 
Etikprövningsnämnden. De uppgifter du lämnar
behandlas i enlighet med personaluppgiftslagen.

Studien beräknas pågå i 
fyra år. Studieläkemedlet och 
dina besök på studiekliniken  

är kostnadsfria

Du kan eventuellt vara med i studien om du:
   Behandlas med kolesterolsänkande mediciner,  
så kallade statiner. (Simvastatin, Lipitor, Crestor)

   Om du tidigare har haft hjärtinfarkt, stroke eller 
gjort någon kranskärlsoperation eller Har hög risk 
för hjärt-kärlsjukdom (diabetes, nedsatt njurfunktion, 
är rökare)

Ansvarig för studien är Dr. Pekka Koskinen

Norra Strandgatan 21, 252 20 Helsingborg 
Föreningsgatan 26 • 211 52 Malmö 

Tel: 042-14 65 52

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS



TOPPMODERNT
Nu har bygget av Helsing-
borg toppmoderna akut-
sjukhus startat. 2019 kom-
mer det att stå klart.

”Flora - närande drycker från växtriket”, är en na-
turnära bok, från Semic, om växtbaserade dryck-
er och deras inverkan på kroppen och sinnet.

BOKTIPS!

Lunds Universitet och Region Skåne storsatsar för att utveckla 
framtidens diabetesvård. 
– Vi river murar mellan sjukhusens specialistvård och primär-
vården. Patienten får det bättre genom att vi ser helheten, säger 
Hindrik Mulder, professor vid Lunds universitet och diabetes-
läkare på Skånes universitetssjukhus.

I dag ställs diagnosen diabetes genom att man mäter blodsockret i ett blodprov. I fram-

tiden kan man med ett gentest ställa en mer exakt diagnos och ge en skräddarsyddbe-

handling.

- Detta minskar risken för komplikationer och ökar livskvaliteten för patienterna, säger 

Hindrik Mulder, styrgruppsordförande för centret.

Metabolt centrum är en unik infrastruktur som ska bidra till utvecklingen av framtidens 

diabetesvård.

- Vi hoppas bland annat kunna bygga modeller för liknande satsningar i andra delar av 

landet och att stimulera diabetesforskning på flera håll, säger Hindrik Mulder.

För patienterna innebär det att det tas ett helhetsgrepp på deras sjukdom redan från 

diagnostillfället.

 Lunds universitet och Region Skåne ligger redan idag i framkant forsknings- och vård-

mässigt inom diabetes. För att bli ännu starkare behövs samordning av verksamheter, 

förbättrad infrastruktur och rekrytering av nya medarbetare.

Inom forskningen strävar man efter att förstå och beskriva de molekylära förlopp som 

ger upphov till olika former av diabetes för att kunna utveckla nya behandlingar och 

läkemedel. 

Genom ett nära samarbete mellan akademi och läkemedelsföretagen ska Metabolt 

Centrum korta tiden från idé till färdigt läkemedel.

– Det krävs nya arbetssätt för att integrera forskningen och vården och här arbetar vi med 

patienten i centrum, säger Erik Renström professor vid Lunds universitet och koordinator 

för EXODIAB (Excellence in diabetes research in Sweden).

Läs mer på: www.metaboltcentrum.se

Framtidens diabetesvård skapas i Skåne

– Trenden är tydlig. De flesta av våra kunder 
efterfrågar ett naturligt utseende. Idag gäller 
”less is more”, säger han.

Det är också glädjande att de fördomar 
som tidigare omgärdat plastikkirurgin bytts ut 
mot en mer nyanserad bild, menar Jan Jern-
beck.

– Vi ser en ökad tolerans men också en 
ökad förståelse för vad man kan och inte kan 
göra när det gäller plastikkirurgi. Det är ju så 
att vi faktiskt bara har en kropp och så här år 
2015 finns det ju goda möjlighet att på kirur-
gisk väg faktiskt höja livskvaliteten för många 
människor, oavsett om det handlar om något 
litet som irriterar en när man tittar sig i spe-
geln, eller att återskapa ett bröst efter en can-
cer till exempel.

Det är fortfarande fler kvinnor än män som 
väljer att göra plastikkirurgiska ingrepp. Men 
det förändras sakta men säkert, menar Jan 
Jernbeck.

– På enklare behandlingar som inte inne-
bär operation, som till exempel filler och 
botox, är det en majoritet kvinnor. Men vi ser 
samtidigt att fettsugning, bukplastik och juste-
ring av love-handles lockar allt fler män.  

Vad är viktigt att tänka på innan man be-
stämmer sig för att göra ett ingrepp?
 – Gå gärna på mer än en konsultation. Och 
se alltid till att du vänder dig till erfarna kirur-
ger. Tyvärr kan det ibland vara en liten djungel 
i den här branschen så det är viktigt att man 
vet att kliniken man vänder sig till har kirur-
ger med gedigen utbildning. Säkerheten är 
den viktigaste faktorn och har du inte maxi-
malt förtroende för en aktör så bör du vända 
dig till någon annan.

– Det är också all idé att inte bara utgå från 
priset och välja det billigaste. Många shoppar 
runt i andra delar av världen vilket kan vara 

riskabelt eftersom där inte alltid finns sam-
ma standard som i Sverige och skulle något gå 
snett är det alltid problematiskt att ta sig hem. 
Priset är en engångsirritation, i förhållande till 
en förbättring som du är nöjd med hela livet, 
säger Jan Jernbeck.

Akademiklinikens goda utveckling sedan 
början på 90-talet är också en indikator på att 
fler och fler väljer plastikkirurgi. Det som bör-
jade i Stockholm finns nu i de tre svenska stor-
städerna samt Oslo. 

– Just nu gör vi en storsatsning i Region 
Skåne och under 2016 bygger vi en helt ny kli-
nik i Malmö. Det blir nytt, fräsch och med den 
allra senaste tekniken som behövs för optimal 
sjukvård. Det är spänannde att få köra igång 
den nya verksamheten och jag själv kommer 
också jobba en hel del i Malmö, vilket jag så 
klart ser fram emot.

Har ni fler satsningar på gång?
– Utöver våra ordinarie kliniker har vi ock-
så walk in-klinker på 14 ställen i Sverige och 
Norge. Till dem kan man komma för konsul-
tationer och enklare ingrepp som inte krä-
ver operation, till exempel hudbehandlingar 
och injektioner. På den nya kliniken i Malmö 
kommer vi bygga in walk in-konceptet.

Efter en rad uppmärksammade fall där 
injektioner och andra skönhetsbehandlingar 
har get upphov till skador pågår nu en debatt 
om vem som ska ha rätt att utföra till exempel 
botoxinjektioner. En välkommen diskussion, 
menar Jan Jernbeck.

– Även enklare behandlingar kräver gedi-
gen kunskap och det kan gå riktigt illa om det 
utförs på ett felaktigt sätt. Det är väldigt posi-
tivt om man kan gå mot en tydligare reglering 
när det gäller injektioner. Det är något som 
man varit förvånansvärt flata med i Sverige, 
jämfört med andra länder i Europa, säger han.

Plastikkirurgi ger möjlig-
het att både bota en 

åkomma och förbättra 
patientens livskvalitet. Det 
var den insikten som lock-
ade Jan Jernbeck till yrket 

redan som tjugotvååring. 
Idag är han en av Sveriges 

mest kända plastikkirur-
ger och driver sedan bör-
jan på 90-talet Akademi-

kliniken i Stockholm, Göte-
borg, Oslo och Malmö.

Ingrepp för ökad livskvalitet

Vi ser en ökad 
tolerans men 
också en ökad 
förståelse för 
vad man kan 
och inte kan 
göra när det 
gäller plastik-
kirurgi. 

Jan Jernbeck är en av 
Sveriges mest kända 
plastikkirurger. 1991 
startade han Aka-
demikliniken som 
nu finns på flera 
platser i Sverige 
och Norge.

FOTO: KATARINA DI LEVA
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Hässleholms sjukhus får högt 
betyg av patienter som ge
nomgått ett höftledsbyte, en
ligt rapport om kvaliteten på 
svenska höftleds operationer.

För att professionellt behandla missbruk och 
beroende behövs kunskap. Det vet man på 
Bergströms, som har utbildat inom beroende-
behandling sedan 1980-talet. 

– Vi riktar oss till de människor som har 
ett intresse av att hjälpa andra människor som 
lider, säger Eva Jönsson, rektor och terapeut 
på Bergströms Kunskapsföretag i Malmö och 
Stockholm.

Bergströms utgår utifrån ångestperspek-
tivet och ger utbildning i ångestcoping, kog-
nitivt beteendeterapi, existentiella och tolv-
stegsinriktade synsätt. En viktig bestånds-
del är Matchningsmodellen med diagnostik, 
prognostik, behandlingsplanering, match-
ning, behandling, efterbehandling och evalu-
ering. Det innebär att man matchar rätt per-
son till rätt terapeut, rätt behandling, rätt mil-
jö och rätt tid.

– Det viktiga är att titta på helheten för att 
förstå missbruket och beroendet. 

Kursutbudet är stort och varierat. I febru-
ari startar Bergströms i Malmö en ny kortare 
påbyggnadskurs för behandlare.

– Kursen syftar till att bygga på med kunska-
per om bland annat matchningens möjligheter 
och leder till att deltagarna blir certifierade på 
RePro:ns test- och behandlingsinstrument . 

Färdigutbildade elever från bl a A-tera-
peututbildningen kan ansluta sig till nätver-
ket Bergströms behandlingar. Där ingår spe-
cialinriktad handledning i det kliniska arbetet.

– På så sätt får man ett extra stöd i sin 
yrkesroll, samtidigt som det gynnar patien-
tens tillfrisknande, säger Eva Jönsson.  

Läs mer om utbildningarna 

och hur man ansöker på www.bergstroms.org

Varför vänta på framtiden?
Vill du följa remissen hela vägen till mottagaren? Arbeta direkt i patientens 
journal vid sängkanten med stöd av surfplatta? Få en överblick i planering 
och ständig tillgång till rätt information i mötet med din patient genom 
evidensbaserade råd?

Med den nya versionen av Cambio COSMIC® blir sjukvården säkrare och 
effektivare för patienterna och en ännu mer tillfredsställande arbetsplats 
för dig det i dagliga mötet med dina patienter.

Med Cambio COSMIC® är framtiden redan här!

Besök oss på www.cambio.se för mer information.

Mikaela Arvedson, legitimerad specialistsjuk-
sköterska, är välkänd i Köpenhamn. Vill man 
se lite piggare ut, ta hand om pigmentföränd-
ringar eller fixa rynkorna så vänder man sig till 
henne. Sedan knappt ett år tillbaka kan man få 
hjälp av henne även på den här sidan Sundet.

– Jag arbetar fortfarande i Köpenhamn 
men har parallellt med jobbet där öppnat 
Kosmetikkliniken i Malmö, där jag arbetar 
efter den danska modellen som bygger på 
strikta regler kring konsultation, preparat och 
behandlingsteknik, säger hon.

– Eftersom det är med vårt ansikte vi möter 
vår omvärld så är det otroligt viktigt att man 
alltid tar reda på vem det är som ska utföra en 
behandling med till exempel botox eller fillers, 
att den personen verkligen är kvalificerad och 
använder godkända produkter, som till exempel 
Botox och Juvederm från Allergan, och att man 
förstår att göra en estetisk helhetsbedömning.

Det finns många behandlingar att välja mellan.
– Något som växer är en liquid lift där man 
arbetar med en kombination av botox och fil-
lers och då arbetar man med hela ansiktet.

Är det någon skillnad på dina danska och 
svenska kunder?
– Kunderna önskar i princip samma sak och 
på båda sidor Sundet är det allt fler män som 
vill ha behandlingar, cirka en tredjedel av mina 
kunder är män. Kan-
ske är det så att mina 
svenska kunder har 
mer realistiska för-
väntningar, säger hon 
med ett leende.

Ingrepp för ökad livskvalitet VIKTIGA VAPEN MOT MISSBRUK

SKÖNHET PÅ BÅDA SIDOR SUNDET

Eva Jönsson, 
rektor på  
Bergströms  
Kunskapsföretag

Mikaela Arvedson, 
Kosmetikkliniken 

i Malmö
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REKORDFÅ INFARKTER
Antalet personer som drabbas av hjärtinfarkt har minskat 
kraftigt de senaste tio åren. Det visar statistik från Hjärt-
Lungfonden. Förra året drabbades 27 242 personer av 
hjärtinfarkt i Sverige, jämfört med 37 025 personer 2005.
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FÄRRE RÖKARE 
Andelen kvinnliga rökare har mins-
kat med 8 procentenheter mellan 
åren 2004 och 2015, bland män är 
minskningen 5 procentenheter.

Män tenderar att försöka minska stressen  
genom att träna eller syssla med sitt fritids intresse 

medan varannan kvinna tar en promenad. 

STRESSHANTERING

SVEDALA BÄSTA 
ÄLDREKOMMUN 2015
Vi utsågs till den bästa äldrekommunen enligt PRO,  
Äldrebarometern 2015.

• Vi har goda arbetsplatser
• Vi har mycket nöjda kunder
• Vi håller hög kvalitet

Detta tack vare duktiga medarbetare och chefer  
inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården.

Hos oss arbetar kompetenta sjuksköterskor,  
distriktssjuksköterskor, fysioterapeuter, sjukgymnaster,  
arbetsterapeuter, biståndshandläggare,  
undersköterskor och vårdbiträden.

Välkommen att arbeta  
tillsammans med oss! 

Marcus Lundstedt, Scandinav bildbyrå

Innan Pekka Koskinen startade Pharmasite 
arbetade han som läkare under många år.

−I början av 2 000-talet började jag utfö-
ra kliniska prövningar i min roll som läka-
re. Efterhand utökades dessa prövningar och 
2007 föddes idén om att jag skulle kunna star-
ta ett företag som uteslutande var inriktat på 
denna verksamhet, säger han.

I dag har företaget kliniker i både Malmö 
och Helsingborg.

Bland kunderna märks stora läkemedels-
företag som exempelvis Pfeizer, AstraZeneca, 
Jansen-Cilag och Boehringer Ingelheim.

INTERNATIONELLA STUDIER
Verksamheten drivs med tillstånd av Läkeme-
delsverket och Etikprövningsnämnden.

−Vi utför prövningar på mediciner inn-
an dessa ska lämnas in för godkännande 
till Läkemedelsverket. Det handlar om sto-
ra internationella studier som pågår från tre 
månader upp till fem år.

Pharmasite får i uppdrag av läkemedelsbo-
lagen att leta upp patienter med vissa specifika 
sjukdomar för att sedan behandla dessa med 
företagens preparat.

−Sedan följer vi patienterna under behand-
lingstiden och rapporterar effekt och eventu-
ella biverkningar till läkemedelsföretagen.

Prövningarna utförs från fas 2 till fas 4.
Fas 2 är normalt sett första gången som 

läkemedlet ges till en patient med den aktu-
ella sjukdomen.

Fas 3 påbörjas om resultaten från fas 2 levt 
upp till förväntningarna och här görs ytterli-
gare analyser för att för att fastställa resultaten.

Under den sista fasen utförs bland annat 
studier mellan etablerade behandlingar.

LJUS FRAMTID
Sedan starten 2008 har Pharmasite medverkat 
i cirka 80 forskningsprojekt.

Och Pekka Koskinen ser positivt på före-
tagets framtid.

−Dels har de internationella läkemedelsfö-
retagen stort förtroende för prövningar i Sve-
rige gällande kvalitet och tillförlitlig data och 
dels har sjukvården allt mindre tid över för att 
klara av att utföra kliniska läkemedelspröv-
ningar på egen hand. Denna utveckling kom-
mer naturligtvis öppna många dörrar för oss i 
framtiden, säger han.

Pharmasite är ett obe-
roende forskningsföretag 
som inriktar sin verksam-

het på kliniska läkeme-
delsprövningar.

SKÅNEFÖRETAG SATSAR STORT PÅ  
KLINISKA LÄKEMEDELSPRÖVNINGAR

Pekka Koskinen, vd för Pharmasite.

FOTO: PHARMASITE.

Vi utför  
prövningar  

på mediciner  
innan dessa ska  

lämnas in för  
godkännande till  

Läkemedelsverket.
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För 
friskare 
företag

tel vxl 040-53 66 60 • 0418-250 70  
www.halsomedicinsktcenter.se

Företagssköterska
Företagsläkare

Arbetsmiljöingenjör
Hälsoutvecklare

Arbetsterapeut
Sjukgymnast

Psykolog
Ergonom

NU SÖKER VI
FÖRETAGSSKÖTERSKOR 
Genom sjukgymnasterna Rickard och Stina Dahan tar vi vår rörelse-   
medicinska kompetens till landslagsnivå. Idag är vi fyra företagssköterskor 
i Malmö, Arlöv och Landskrona och vi behöver förstärkning på samtliga 
orter.

 Har du frågor eller funderingar kring tjänsten, ring våra rekryterings-
ansvariga, Johanna Silfverberg på tel 0705–69 90 09 eller Maria Forsmark 
på 070-528 10 82. 

Cirka 4 km Cirka 8 km

Landskrona

Arlöv
Hjärup

Lomma

Malmö

Malmö
Vårdcentral

Kulan Idrottsskadecentrum
Företagshälsovård

Landskrona
Företagshälsovård
Vårdcentral

Lomma
Vårdcentral

Barnmorskemottaging
BVC

Vaccinationsmottagning

Hjärup
Vårdcentral
Barnmorskemottaging
BVC

Arlöv
Företagshälsovård
Psykologmottagning

Nu gör Hälsomedicinskt center, Industrihälsan och 
Kulan Idrottsskadecentrum gemensam sak och bildar              

Hälsomedicinskt center Företagshälsa.

Tillsammans blir vi en 
stark FHV-partner för 

industri- och tjänsteföretag 
i sydvästra Skåne som 

föredrar friskt företagande.



AVSLÖJAR DIN ÅLDER 
Ett helt vanligt blodprov kan avslöja din 
biologiska ålder, det vill säga, visa hur 
gammal din kropp egentligen är, visar 
ny forskning från Uppsala universitet.

miljoner satsar Region 
Skåne på ökad tillgänglig-
het i vården under 2016. 468

– En god munhygien och regelbunden 
användning av tandtråd är viktiga vapen mot 
tandlossning, säger Kristian Hellgren, specia-
listtandläkare inom parodontologi på Specia-
listkliniken Privat Tandvård.

Tandlossningen uppstår när bennivåerna 
kring tanden minskar. Då bildas dessutom 
tandköttsfickor och om dessa är djupare än 
fyra millimeter ställs diagnosen. Symptomen 
uppstår vanligen i fyrtioårsåldern.

– Samtidigt märker vi att det finns risk att 
tidiga tecken på tandlossningen inte alltid tas 
på allvar av allmäntandläkarna. Patienterna 
invaggas då ofta i en falsk trygghet och när de 
då väl kommer till mig så har det ofta hunnit 
gå riktigt illa. 

Parodontit är en kronisk sjukdom vilket 
innebär att den inte går att bota. Behandling-
arna har således bara en reducerande effekt.

– Vanligtvis innebär tandlossningen att det 
uppstår ett överskott av tandkött, vilket man 
då får avlägsna med tandköttskirurgi. Det vik-
tigaste är samtidigt att noggrant och regelbun-
det avlägsna plack från tänderna och se till att 
det är så rena ytor som möjligt. Därefter är det 
viktigt att patienten får stödbehandling regel-
bundet hos en tandhygienist.

– Den absolut viktigaste åtgärden för att 
tandlossningen inte ska bryta ut är att hålla 

rent mellan tänderna, det vill säga regelbundet 
använda tandtråd. Det finns ingen tandborste 
eller tandkräm som gör det jobbet, oavsett vad 
som sägs i tv-reklamen, säger Kristian Hell-
gren. Det anses numera också att obehandlad 
tandlossning kan associeras till ökade risker 
för hjärt-kärlsjukdomar.

Tandlossning som inte upptäcks och behand-
las i tid leder i många fall till att patienten måste 
få implantat. Och i det skedet är det all idé att 
man går till en specialist med gedigen kunskap.

– Många allmäntandläkare kallar sig själva 
för implantatspecialister men det finns ingen 
sådan erkänd specialitet. Dessa är dessutom 
inte sällan knutna till olika implantatsystem 
och deras behandlingsalternativ, vilket kan 
påverka deras objektivitet.

– För mig har det alltid varit viktigt att vara 
ett oavhängigt privat specialisttandvårdsal-
ternativ. Det finns således ingen risk att våra 
bedömningar hamnar i konflikt med särskilda 
landstings- och företagspolicys. 

Kristian Hellgren poängterar att man som 
patient alltid bör vara medveten och kritisk.

– Det är viktigt att inte bara godta besked 
man får rakt upp och ner. Patienten har alltid 
möjlighet att vända sig till en specialist – vil-
ket är bra att komma ihåg om symptomen blir 
värre, säger han.

Tandlossning, eller  
parodontit, är en folk-

sjukdom som drabbar cir-
ka 10-12 procent av den 

vuxna befolkningen i väst-
världen. Varför vissa drab-
bas är fortfarande en gåta 
men det finns möjligheter 

att lindra och förebygga 
sjukdomssymptomen.

TA KAMPEN MOT TANDLOSSNING

Kristian Hellgren, specialisttandläkare
inom parodontologi på Specialistkliniken.

Varför ska det vara 
omodernt att arbeta 
inom äldreomsorg? 

Se filmen på
appva.se

Lokalt fett?
     Låt oss frysa bort det 
 permanent!

Stora Nygatan 30,  040-240454 • Järnvägsgatan 25,  040-367454 
www.hudinstitutet.com

Endast 2495 kr/beh!

Under 60 minuter fryser
vi ner ditt underhudsfett
till -8°C. Efter ca 5 veckor
ser du det permanenta
resultatet.

Oftast räcker det med 
1-2 behandlingar.

Boka tid för
konsultation
redan idag.

Välkommen!

Tandlossning  
som inte upptäcks 

och behandlas i tid 
leder i många fall 

till att patienten 
måste få implantat.
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Välkommen till  
en kostnadsfri  
informationskväll 
om åderbråck!

www.kirurgi-centrum-oresund.se

Tid: Måndag 11 januari, kl 19.00-20.00 • Måndagen 1 februari, kl 19.00-20.00

Plats: Klinikens lokaler på Roslinsväg 18, Malmö

Kirurgicentrum Öresund är en hög- och helspecialiserad klinik för 
utredning, rådgivning och behandling av alla typer av åderbråck  
och kärlbristningar. Vi erbjuder som en av få kliniker i Europa alla 
moderna behandlingstekniker mot åderbråck, men utför även min-
dre kirurgiska ingrepp på hud och underhud. Du finner oss centralt  
i Malmö på Roslinsväg 18. Välkommen!

Carl  
Henrik  

Schelp.

Antalet platser begränsat, därför obligatorisk anmälan på  
tel 040-26 51 00 eller maila till kirurgi.centrum.oresund@gmail.com

Kärlkirurg Carl Henrik Schelp förklarar vad åderbråck 
är, när man får det, varför och hur man idag kan behandla 
dessa effektivt, tryggt och skonsamt med marknadens 
modernaste tekniker. Deltagare på seminariet erbjuds 
gratis konsultation och undersökning med ultraljud hos 
vår kärlkirurg.



ENERGIKRÄVANDE MAT 
En portion brysselkål ger endast 
50 kcal, och hela 75 kcal går åt att 
smälta maten och ta upp dess nä-
ringsämnen.

Asklepios är läkekonstens gud inom den grekiska 
mytologin, men enligt vissa forskare kan han ha 
varit verklig person och föregångare till efterföl-

jande pionjärer inom läkekonsten.

MYT ELLER SANNING

Trygghetshotellet är tillgängligt från och med 
det år som man fyller 67. Dock ska man inte 
ha något vårdbehov. Här får man förutom 
helpension tillgång till exempelvis dator med 
internetuppkoppling, fot- och hårvård till 
självkostnadspris, friskvårdsaktiviteter, säll-
skapsrum och bibliotek.

Carl-Gustav Nilsson har bott på Trygghets-
hotellet flera gånger sedan han blev ensamstå-
ende för något år sedan. För honom är det en 
stor glädje att få komma hit, som ett avbrott i 
ensamheten. 

– Allting är jättebra och personalen och 
maten kan verkligen inte klaga på, säger han.

Gertrud och Jan Lidén får sitt badrum total-
renoverat. Därför bor de några veckor på 
Trygghetshotellet tills att arbetet är färdigt. 

– Vi har goda vänner som bott här tidigare 
som trivdes så vi tyckte det passade bra att testa 
på. Här är verkligen en fantastisk miljö och trev-
lig stämning, säger Jan.

Dessutom passar de på att testa lite av de 
aktiviteter som erbjuds på Trygghetshotellet.

– Vi har varit med på sittgympan så gott som 
varje dag, säger Gertrud.

Carl-Gustav Nilsson tycker om den trev-
liga stämningen som ofta uppstår gästerna 
emellan.

– Vi har haft riktigt roliga stunder vid mid-

dagsbordet. Det serveras inte vin men man får 
gärna ha med sig själv, säger han.

Trygghetshotellet satsar också mycket på väl-
färdsteknik, det vill säga moderna redskap och 
lösningar som underlättar och förgyller varda-
gen för äldre människor. 

– Till exempel anordnar vi teknikverkstad 
där man får lära sig hur man använder smart-
telefon och padda, vilket är mycket uppskattat, 
säger Eva Thulin.

Nu under hösten investerade Trygghetsho-
tellet i systemet jDome, en slags virtuell cykel-
tur där en motionscykel kopplas samman med 

Google Streetview. Systemet gör det möjligt 
för användaren att på digital väg cykla vilken 
sträcka i världen som helst, något som bidrar 
till både bättre hjärnkapacitet och fysik.

– Många väljer att cykla på platser som man 
känner igen från sitt liv och det blir en trevlig 
upplevelse som bidrar till positiv social samvaro.

Jan Lidén tycker det är roligt att cykla i jDo-
me och demonstrerar hur han tar en runda längs 
med Rudbecksgatan.

– Häromdagen tog vi en tur i Sydney, där vår 
son bor. Vi fick adressen, knappade in den och 
cyklade längs han gata. Det var riktigt kul efter-
som vi inte hade sett det tidigare, säger han.

Malmö Stads Trygg-
hetshotell har kommit att 

bli ett populärt alterna-
tiv för seniorer som söker 

gemenskap, avkoppling 
och återhämtning.

– Våra gäster kommer 
av olika anledningar. Vis-

sa söker social samva-
ro medan andra kanske 
får sin lägenhet renove-

rad och således behö-
ver ett tryggt ställe att bo 
på under tiden, säger Eva 

Thulin, sektionschef.

SATSAR PÅ VÄLFÄRDSTEKNIK
Till exempel 
anordnar vi 
teknikverk-
stad där man 
får lära sig hur 
man använder 
smarttelefon 
och padda

Jan Lidén testar den virtuella cykeln.

Eva Thulin.
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Jag har mitt ursprung i idrotten, särskilt inom boxningen, och 
idag är jag ungdomstränare. Jag har alltid haft ett stort intresse 
av människor och en sak jag lärt mig genom åren är att vara 
prestige lös och ödmjuk inför dem jag möter. Allt går att förän-
dra och förbättra, bara man lyssnar.

Människor i arbetslivet drabbas allt oftare av utbrändhet och 
andra stressrelaterade symptom. På INSession arbetar vi för ett 

långsiktigt resultat där vårt mål är att våra kunder ska uppleva en 
tydlig skillnad både i sitt mentala och fysiska välmående så att man får 

balans i vardagslivet. Att sammankoppla fysisk träning till KBT gör att man får 
helheten, både känslomässigt som fysiskt.

För vem: anställda som upplever stress i arbetet/privatlivet och dem som har 
etablerat osunda livsstilsvanor och saknar träningsrutiner samt kunskap om 
rätt kost.

Varför: minskad sjukfrånvaro, ökad arbetsprestation och ökad motivation  
och glädje.

Hur: genom en strukturerad process som inleds med en startanalys/kartlägg-
ning. Därefter skapas en individuell plan som behandlar personens livsstil, 
kost och träningsvanor. Personen får genom struktuerade KBT-sessioner och 
föreläsningar verktyg för att bibehålla den nya livsstilen.  Vi tränar tillsammans 
och följer med personen under hela processen. 

Det går att räkna upp hur mycket som helst som inte är kostnadseffektivt och 
som resulterar i sjukfrånvaro och psykiskt ohälsa. Därför är det viktigt att arbe-
ta med en helhetssyn och framförallt att skapa motivation och glädje till en 
balans i vardagslivet.

Träning inkluderat KBT

www.insession.se  •  info@insession.se  •  Östra Förstadsgatan 9  •  Tel: + 46 707 40 79 34

Vi på Omtanken ombesörjer anställning av personliga assistenter utifrån 
brukarens önskemål samt sköter all tillhörande personaladministration. Vi är 
alternativet för dig som önskar det lilla assistansbolaget med familjekänsla

Mejerigatan 1, 247 62 Veberöd
046-809 10

info@omtankeniskane.se
www.omtankeniskane.se

Företagets grundidé bygger på god service med hög kvalitet. I vårt  
arbete är respekten för den enskildes personliga integritet grundläggande

Personlig assistans

köper du på www.kadycare.se  
eller ring och beställ på 011-640 70

PATENTERAD VÄRLDSNYHET!
Kalsong med specialanpassad hållare för kateterpåsen. 

Byxan känns som en vanlig skön underbyxa/kalsong 
och håller kateterpåsen perfekt på plats – allt i ett!

Licenstillverkas av trikåby ab

Trött på nedhasade kateterpåsar?
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UNIK! • one är 100 % naturlig, innehåller inga konserver-
ingsmedel och möjliggör en giftfri, smärtfri, “non-touch” 
applicering

• one är en sårspray speciellt utformad av en synergisk 
kombination av Neemolja och Johannesörtsolja. 

• one är en “allt-i-ett” behandling för akuta och kroniska 
sår samt för skador i huden orsakade av olika typer av 
hudåkommor 

Mobiliser 
UNIK! Ryggkotor mobiliseras samt ligament mellan varje 
kota stretchas i försiktigt upprepande rörelser. Rörelserna 
är mindre än de vid en manipulation men upprepas hun-
dratals gånger och bidrar till att skapa en naturlig rörlighet 
i ryggen.

Människa

Information samt köp/order: pharmalight.se • ceratex.se   
Kicki: +46 (0)702 58 53 54, Marcus +46 (0)704 55 48 22 • info@pharmalight.se • Följ oss på facebook! 

DNA – det nya verktyget 
UNIK! PharmaLight.se lanserar DNA-tester tillsammans 
med det världsledande Österrikiska laboratoriet No-
vogenia. Testerna gör den senaste genetiken tillgänglig med 
fokus på områdena sport för optimal prestation, hälsa för 
ett hälsosammare liv och medicin för förebyggande vård. 
Endast sjukdomar som kan förebyggas ingår. 

Warp 10 
UNIK! LEDande Ljusbehandling, framtagen av/till NASA 
och US Army, NASA:s Hall of Fame. Storsäljare i Norden.
FDA-godkänd och CE-märkt. Av forskarna ansedd som 
ledande produkt

Referens; Mads 
Hendeliowitz, Rebecca 
Mauléon 
Pris SEK 4.500:- inkl 
moms

Photizo® Vetcare 
UNIK! LEDande Ljusbehandling. Handhållen, kraftfull, endast 
33 sekun-der/behandling, portabel och lätt att använda. 
Drivs på batteri och laddas via adapter. 

Människa och Djur

Människa

Djur
Människa och Djur

Spiro Tiger 
UNIK! Regelbunden träning ger resultat! SpiroTiger® är 
ofta en integrerad del av rehabiliterings/tränings-program. 
Med hjälp av påtvingade andningsövningar stärks effektivt 
musklerna i diafragman, buken, bröstkorgen, bröst, nacke 
och rygg. Exempel där Spiro Tiger framgångsrikt används 
idag: KOL patienter, i träning av elitidrottare, Dyspné 
/ kort andning /astma, snarkning, sömnapné, skador i 
ryggraden, med flera. Den enda i sitt slag

Människa

PharmaLight.se har noga utvalda unika produkter 
inom friskvård, rehab, sjukvård samt djurvård. Pro-
dukterna accelererar och stimulerar kroppens egen 
läkning vilket bidrar till en bättre vardag. Ingen ska ha 
ont i onödan. Välkommen till framtiden redan idag.

Sårspray för 
akuta och  
kroniska sår

På Hindby Gamlegård, en kringbygd gård i 
utkanten av Malmö, ligger det som i dagligt tal 
kallas Djursjukhuset. Här har man tagit hand 
om sjuka djur sedan 1961 och numera drivs 
och ägs verksamheten av Evidensia Djursjuk-
vård. Bolaget har 160 enheter i Europa, varav 
60 i Sverige och sju i Skåne. I Malmö är det 
öppet dygnet runt, året om. Här tar 20 vete-
rinärer och nio specialister emot cirka 35000 
besök varje år.  

– Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Det 
är visionen, säger Fredrik Björk som är regio-
nalt marknadsansvarig. 

För att garantera att djuren sätts i centrum 
styrs företaget av två ledningsgrupper, en för 
administrativa beslut och en för veterinärme-
dicinska beslut.  

– Det betyder bland annat att alla beslut 
fattas med djurens bästa för ögonen, även om 
det skulle innebära lägre intäkter för bolaget. 
Vi menar att etiska hänsyn ska gå före ekono-
miska, säger Fredrik Björk.

På kliniken i Malmö finns de allra mesta för 
att kunna behandla sjuka eller skadade djur, 
bland annat digital skiktröntgen (så kallad 
CT), rehabavdelning med simbassäng, vård-
avdelning, fullt utrustad operationsavdelning, 
tandavdelning och akutmottagning. Bland-
ningen av djur är stor men vanligaste patien-
ten är hundar och därefter katter. Kaniner, 
marsvin och hamstrar är också ganska vanli-
ga besökare. På Djursjukhuset är det ofta lätt 
att få kvalificerad vård direkt. 

– Andelen specialister är hög, faktiskt det 
största antal vi någonsin haft, säger chefsvete-
rinär Mia Aronsson. Närmare hälften av alla 

veterinärer är specialister vilket ger en väldigt 
hög kompetens. Djursjukvården vi kan erbju-
da har utvecklats otroligt mycket och behand-
lingar som inte gick att genomföra för ett antal 
år sedan kan vi göra nu. 

För alla djurägare kommer stunden när 
det är dags att skiljas från sitt älskade djur. 
Oftast när djuret blivit gammalt men ibland 
på grund av skador som uppstått via olyck-
or eller genom sjukdom. Hos Evidensia i Mal-
mö har man stor erfarenhet av sådant och har 
också ett råd.

– Av erfarenhet vet jag att det är bra att 
ha funderat igenom i vilken situation det är 
rimligt att låta djuret somna in, säger Mia 
Aronsson. Dels ur ett ekonomiskt perspek-
tiv men också med tanke på djurets lidande. 
Det händer tyvärr alltför ofta att ägarna mås-
te fatta sådana beslut i samband med olyck-
or, och därmed under stor stress, vilket kan 
vara svårt.  

Det närmar sig jul, nyår och kanske också en 
snöig, blaskig och kall vinter. För framförallt 
hund och kattägare finns en del faror att för-
söka undvika i samband med högtiderna. För 
framförallt hundar , men också katter, hand-
lar det om faran med kakao i choklad, som 
är direkt giftigt för dem. När det gäller dessa 
djur finns också risken att de får i sig present-
snören och glitter. Varje år är det många kat-
ter som får opereras för att saker fastnat i tar-
marna efter paketöppningen. Nyårssmällare 
är en annan olägenhet som kan kräva lugnan-
de medicinering och kanske beteendeträning. 

– Börja med sådant i tid. Beteendeträning 
ska påbörjas lång i förväg och det tar ofta ett 

par dagar innan man kan bedöma om de lug-
nande preparat har full effekt. Kontakta din 
veterinär om du vet eller misstänker att nyårs-
smällare kan bli ett problem. 

Det kanske mest effektiva är att ta sig till en 
miljö där det inte finns så mycket smällare och 
raketer. Numera är flygplatshotell en väldigt 
populär plats för djurägare att fira nyår, där 
får enligt lag inga fyrverkerier eller smällare 
användas. Då blir det ett riktigt tryggt nyår 
även för dessa individer. 

– Tänk också på saltets, vätans och kylans 
påverkan på tassarna. Se även till att djuren är 
varma för de, liksom vi, fryser om det blir för 
kallt. Uppvärmning innan hård fysisk aktivi-
tet är viktigt även för hundar. Det är så klart 
väldigt individuellt när en hund fryser. Vik-
tigast är att inte låta en fuktig hund ligga i en 
kall bil för länge. 

Alla djurägare vill sin 
älskling väl särskilt om de 

skulle bli skadade eller 
sjuka. Det vet man på  

Evidensia Djursjukhuset 
Malmö. Här får djuren den 
vård de behöver av erfar-

na veterinärer, specialister 
och djursjukskötare. 

DJURENS HÄLSA I FOKUS

På samma sätt som med människor kan djur 
med krämpor behöva rehab. Här i form av 
träning i vatten.

Med hjälp av CT-röntgen får djuren 
en trygg och säker vård. 

INFO
Evidensia Djursjukvård startade under 2012 

när några av Sveriges äldsta och främsta 
djursjukhus gick samman. Idag är man 

Europas största och kvalitetsledande 
kedja för djursjukvård. Varje år behandlas 
över 1,3 miljoner djur - hundar, katter, små-

djur, exotiska djur och hästar på närma-
re 160 djursjukhus och kliniker i Sverige, 

Norge, Danmark, Finland, Holland och 
Tyskland av över 2 200 medarbetare. 

FOTON: JÖRGEN EBBESEN
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Arbetslivet utvecklas 
snabbt och med det  

följer nya former av ohälsa.  
Företagshälso vården 
behöver ta ett samlat 

grepp om helheten menar 
tre vårdföretagare som nu 
tar ett gemensamt initiativ 

för att vända trenden. 

Britt

Slipp urinläckage. Knipträna dig fri!
Graviditet

Under graviditeten utsätts din kropp för barnets 
växande tyngd, vilket påverkar och försvagar 
bäckenbottenmuskulaturen. En svag muskulatur 
och uttänjda strukturer ger dåligt stöd till 
bäckenets organ, vilket ökar risken för urinläckage, 
inkontinens och framfall. För det mesta kan dock 
problemet avhjälpas enkelt med knipträning.

Klimakteriet

Liksom alla kroppens muskler försvagas även 
muskulaturen i bäckenbotten med åldern. Det kan 
t ex börja med att du känner av det när du nyser, 
skrattar, hostar eller är fysiskt aktiv. Då kan det 
vara skönt att veta att det aldrig är försent att börja 
knipträna!  

60–70% av de kvinnor som  
kniptränar blir hjälpta 

Genom att regelbundet träna upp din bäckenbotten- 
muskulatur kan du förhindra risken att drabbas av 
alla dessa besvär. En effektiv 
och naturlig träningsmetod 
är att använda knipkulor. 

Med knipkulorna kan du 
både förebygga besvär och 
effektivt träna upp en redan 
förlorad styrka i knipet. 

Beställ en 

gratis kniptränings-

guide idag på

www.belladot.se

 
Sexolog VÄLKOMMEN AT T STÄLL A FRÅGOR OCH  
DISKUTERA PROBLEM DIREK T MED VÅR SE XOLOG, PÅ  
SE XOLOG@BELL ADOT.COM. 

B E L L ADOT H IT TAR DU PÅ AP OTE K OC H HÄL SO B UTI K E R . 

– Sverige har sedan 50-talet varit ett före-
gångsland genom att utveckla strukturer och 
rutiner för hur arbetsmiljön ska se ut inom 
industrin säger Martin Forsmak, VD på Indu-
strihälsan. Samtidigt har en svindlande snabb 
teknikutveckling senaste tjugo åren banat 
väg för ett online-samhälle med nya organi-
sationsstrukturer som splittrar och stressar 
medarbetare framförallt på tjänstemannasi-
dan menar Martin. 

– I jämförelse med det vi vet om produk-
tionsindustrin så har vetenskapen än så länge 
rätt dålig koll på hur det nya samhället påverkar 
individens hälsa över tid, säger Anders Tegenrot, 
allmänläkare på Hälsomedicinskt Center.

Deras vårdbolag som startade 2008 med en 
vårdcentral har idag vuxit till en koncern som 
erbjuder barnhälsovård, barnmorskemottag-
ning, vaccination och fyra vårdcentraler samt 
även företagshälsovård genom att Industrihäl-
san blev en del av företaget 2014 och Företags-
hälsan i Arlöv Lomma 2015. Nu tar HMC nya 
steg i Malmöregionen genom en satsning på 
företagshälsovård tillsammans med Rickard 
Dahan som driver Kulan Idrottsskadecentrum 
i Malmö när han inte är ansvarig sjukgymnast 
för fotbollslandslaget. 

– Med Industrihälsans erfarenhet av avan-
cerad företagshälsovård, HMC’s modell att 

arbeta med hållbar beteendeförändring och 
vår rehabiliteringskompetens på Kulan bygger 
vi tillsammans nästa generations företagshälso-
vård på lång erfarenhet och stabil vetenskaplig 
grund säger Rickard Dahan.   

Trion har vetenskaplig grund för påståen-
det att minst 75 procent av all kronisk ohälsa är 

kopplad till våra levnadsvanor och menar att allt 
fler företag förstår vikten av att erbjuda förutsätt-
ningar för den anställde att inte bara få arbets-
dagen att gå ihop utan att hela livspusslet håller. 

– Dit når vi genom att se till helheten för 
både organisation, grupp och individ avslutar 
Martin.

DIN GUIDE TILL HÅLLBAR HÄLSA

Martin Forsmark, Rickard Dahan och Anders Tegenrot. 

FOTO: ALEX GRUNER

Clownronden får Region Skånes kulturpalett 
2015 för sitt enträgna arbete med att skapa ma-
giska ögonblick med, för, om och av barn och 
unga på barnklinikerna i Skåne.

PRISADE CLOWNER

På Kulan 
bygger vi  

tillsammans  
nästa generations  

företagshälsovård. 

FOTO: KENNET RUONA
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Våra medarbetare brinner 
för att stödja hälso- och 
sjukvårdens moderna 
verksamhetsutveckling med 
hjälp av IT.

Vi har specialiserat oss på att 
genomföra projekt anpassade 
till hälso- och sjukvårdens 
behov. Vi inspirerar till nya 
idéer, effektiva arbetssätt 
och säkerställer att önskad 
förändring realiseras. Det 
hjälper våra kunder att skapa 
bestående förbättringar.

Tillämpning av IT och eHälsa 
ökar effektiviteten och 
förstärker innovationskraften 
inom hela hälso- och 
sjukvårdssektorn. Samtidigt 
innebär det en förbättrad 
livskvalité för oss alla.

Våra goda kunskaper om 
vårdverksamheten och 
spetskompetens inom IT och 
eHälsa, hjälper våra kunder att 
skapa och införa nödvändigt 
IT-stöd.

Innovation ”inside the box”
Innovation handlar inte endast 
om att tänka ”outside the 
box” utan också om att tänka 
”inside the box”. 

Under många år har tusentals 
innovationer förvandlats till 
produkter och tjänster som 
används inom hälso- och 

Vi är dina IT-kirurger inom eHälsa
sjukvården. Men innovation 
handlar även om att förstå 
dessa produkter och tjänster 
för att utnyttja deras fulla 
potential. Först då skapar vi 
nytta – här och nu. 

Vårdens IT-kirurger
Meditude AB kan bäst 
beskrivas som vårdens 
”IT-kirurger”. Vi är ett 
konsultföretag med 
spetskompetens inom 
ledningsfrågor samt 
verksamhets- och 
systemutveckling inom hälso- 
och sjukvården. 

Meditude fokuserar 
erbjudandet till hälso- och 
sjukvården genom områdena 
strategi och management 
samt IT och eHälsa. 
Innovation genomsyrar hela 
Meditudes organisation 
i öppen samverkan med 
kunder, leverantörer 
och samarbetspartners. 
Det primära syftet med 
innovationsarbetet är att 
skapa mervärde för våra 
kunder.

Ledorden som bäst beskriver 
vårt arbetssätt är precision, 
resultat och innovation.
• Bestående förbättringar 
kommer genom lyhördhet, 
djup förståelse och precision.
• Vi lyckas när kunden kan 
förvalta vårt gemensamma 

Qemajl Imeri, grundaren av Meditude.

resultat.
• Vi skapar mervärde 
för våra kunder genom 
nytänkande och 
innovation.

Experter inom eHälsa
Företagets grundare 
Qemajl Imeri har tretton 
års erfarenhet av arbete 
inom hälso- och sjukvården 
och ett brett kontaktnät 
inom branschen. Hans 
uppdrag sträcker sig 
från systemutvecklare 
till ledande roller inom 
arkitektur, strategi, 
enterprise arkitektur, 
projektledning och 
management. 

De senaste fyra åren 
har Qemajl Imeri varit 
huvudprojektledare och 
arkitekt för ett omfattande 
uppdrag kring strukturerad 
vårddata (SVD) inom 

Stockholms läns landsting. 
I projektet identifierades 
metoder för att underlätta 
informationsöverföring 
av kliniska data till 
kvalitetsregister, bland 
annat genom att strukturera 
vårddokumentationen för 
våra folksjukdomar artrit, 
hjärtsvikt, diabetes och 
bröstcancer. Genom ökad 
struktur skapar vi bättre 
förutsättningar för bättre 
verksamhetsuppföljning och 
forskning.

Här är några av 
verksamheterna vi hjälpt: 
• Psykiatri, Stockholms läns 
sjukvårdsområde
• Hjärtkliniken, Danderyds 
sjukhus
• Neurologen, Karolinska 
Universitetssjukhuset
• ASIH, Geriatrik och 
Primärvård, Stockholms 
läns sjukvårdsområde

Växer snabbt inom eHälsa
Meditude växer och vi söker 
ständigt efter nya eldsjälar 
som brinner för att stödja 
hälso- och sjukvårdens arbete 
med modern verksamhets- 
och systemutveckling.

Du som har mer än fem års 
dokumenterad erfarenhet av 
eHälsa och/eller utbildning 
inom medicinsk informatik, 
datateknik, industriell ekonomi 
får gärna kontakta oss. 
Skicka ditt CV till  
rekrytering@meditude.se

Besök gärna vår hemsida  
www.meditude.se eller kontakta 
oss på info@meditude.se för  
att få veta mer.

Mycket av dagens hälsoproblematik kan här-
ledas till maten vi stoppar i oss. Det vet Rolf-
Axel Nordström, som driver Ängavallen. Här 
är all mat hundra procent ekologisk – en filo-
sofi han har anammat i över 40 år.

– För oss handlar det om att ta ansvar för 
djur och natur, säger han.

Etologi, det vill säga läran om djurens bete-
ende, ligger som grund för Ängavallens verk-
samhet.

– Vi låter djuren leva så nära sin naturliga 
tillvaro som möjligt. Det innebär bland annat 

att de själva väljer om de vill gå ute eller inne 
året om. Vi separerar dessutom aldrig honor 
från sin avkomma. Våra djur lever på samma 
sätt som de gjorde innan jordbruket industri-
aliserades. 

Gifter, bekämpningsmedel och andra kemi-
kalier hittar man inte heller på Ängavallen.

– Djur som har varit sjuka och som mås-
te medicineras används aldrig till matproduk-
tion hos oss. Samtidigt är all odling helt giftfri. 

Den som äter den goda maten på Ängaval-
len kan glädjas åt att allting som står på bordet 
kommer från gården.

– Vi har eget mejeri, ysteri och dessutom 
Europas första ekologiskt certifierade slakteri. 
Vi gör således egen mjölk, glass och ost. I dag 
har vi hela 13 olika sorters ostar.

Ekologisk mat en av samtidens stora tren-
der. Rolf-Axel Nordström är glad att resten av 
samhället har hunnit i kapp det han själv före-
språkat under så många år.

– Det här har aldrig varit en dagslända 
för mig. Det innebär att vi på Ängavallen har 
extremt hög trovärdighet när det gäller de här 
frågorna, säger han.

Lungcancer är en av de vanligaste cancersjuk-
domarna. Varje år insjuknar cirka 3000 per-
soner i Sverige. I de flesta fall är det cigarrett-
rökning som ger upphov till sjukdomen men 
i och med att rökvanor har ändrats har lung-
cancer minskat bland män medan den ökat 
hos kvinnor.

Även bland yngre människor, som inte röker, 
ökar lungcancer. Varför ökningen sker är svårt 
och veta och således är det ännu viktigare att 
forskning och vård för lungcancer prioriteras.

Lungcancerförbundet Stödet bildades 2003 

och riktar sig till alla som drabbats av lungcan-
cer på något sätt. Förbundets medlemmar lever i 
många fall själva med sjukdomen och vet således 
hur det är att gå igenom den tunga behandlings-
tiden, med cytostatika, operation och strålning. 
Anhöriga, sjukvårdspersonal och andra grupper 
är också medlemmar. 

Den som får diagnos har så klart många frå-
gor och funderingar. Därför har Stödet både 
patient- och anhöriggrupper som man kan vän-
da sig till. Stödet är också tillgängliga per telefon 
för den som vill prata.

Som ideell förening är Stödet beroende 
av gåvor och bidrag. Gå till stodet.se för att se 
hur du kan hjälpa. Den som köper Vita Bandet 
bidrar också till lungcancerforskningen.

Med moderna tekniker kan man erbjuda fler 
patienter effektiv, trygg och skonsam behand-
ling med mycket liten risk för komplikationer. 

Åderbråcksbesvär kan variera från helt 
kosmetiska till svårläkta bensår. På specia-
listkliniken Kirurgicentrum Öresund i Mal-
mö utförs högspecialiserad och modern åder-
bråckskirurgi, men även mindre kirurgiska 
ingrepp på hud och underhud. Som en av få 
kliniker i Europa erbjuder man alla moderna 
och skonsamma behandlingstekniker.

– Utvecklingen har gått framåt och nu kan 
åderbråck förslutas effektivt, tryggt och skonsamt 
från insidan med hjälp av en tunn kateter som 
placeras i de sjuka kärlen, säger ägare och kärl-
kirurg Carl-Henrik Schelp. Behandlingen utförs 
med ultraljud. Man behöver inte längre söva 
patienterna eller lägga missprydande hudsnitt.

Vid bedömning hos kirurg och med ultraljud 
får man svar på vilka vener som är sjuka och 
vilka som är friska. 

– Resultatet blir en noggrann kartlägg-
ning av vensystemet i benet, som ligger till 
grund för bedömningen av lämplig individuell 
behandlingsmetod. Kundens önskemål spelar 
också en viktig roll. 

Behandlingen tar i snitt 30-40 minuter. 
De allra flesta behöver varken sjukskrivning 
eller smärtstillande. Teknikerna som används 

är laser, medicinskt lim, ånga, radiofrekvens, 
mekano-kemisk behandling, virknålsteknik 
och foam/skum.

– När det gäller medicinsk limbehandling 
är vi bland de mest erfarna i världen. 

Cirka 30 procent har någon form av åder-
bråck och över 50 procent har kärlbristningar 
på benen. De flesta har lätta besvär. Ofta beror 
det på en kombination av arv, graviditet, stil-
lasittande arbete och övervikt. Det leder till 
att åderväggarna försvagas och att klaffen 
som ska reglera blodets flöde tillbaka till hjär-
tat börjar läcka och trycket i venen ökar, vilket 
ger utvidgade och slingriga vener på huden

– Om det pågår för länge utan behandling 
kan det uppstå hudförändringar, svullnad, 
eksem, ytliga blodproppar eller kroniska sår. 

Kirurgicentrum Öresund följer internatio-
nella riktlinjer gällande klassificering och val av 
behandling. Samtliga behandlingstekniker är 
vetenskapligt väldokumenterade och utförs av 
specialistläkare i kärlkirurgi med lång erfarenhet. 

– Här har vi kort väntetid men lång erfa-
renhet.

ÅDERBRÅCK ÄR MER ÄN  
BARA ETT KOSMETISKT BESVÄR

100 % EKOLOGISK MAT

LUNGCANCER 
ÖKAR BLAND YNGRE

Kärlkirurg Carl 
Henrik Schelp, 
Kirurgicentrum 
Öresund i 
Malmö.

Historiskt sett har  
åderbråck ansetts vara ett 

kosmetiskt problem, ett 
tecken på åldrande. Idag 

vet vi bättre än så. 

Rolf-Axel Nordström  
driver Ängavallen.

FOTO: KIRURGICENTRUM ÖRESUND
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Välkomna till en godare jul 
på Ängavallen!

Niclas, Mathias, Birgitta och 
Rolf Axel Nordström 

* Vi kallar våra djur för HälsoKo™, HälsoKalv™, HälsoGris®   
och HälsoLamm™. Det betyder att vi bara använder mjölk  
och kött från de av våra djur som har haft hälsan, dvs varit friska  
hela livet och därför aldrig medicinerats. Vill du veta mer,  
ring Rolf Axel Nordström på 0705-42 30 65 
eller maila till rolfaxel@angavallen.se

Ängavallens *HälsoKorTM (rödkullekor) går ute året om, så 
mycket de själva vill och har sina kalvar hos sig så länge de vill. 
Precis som naturen själv har tänkt sig. Detta till skillnad från 
KRAV där ko och kalv skiljs ett dygn efter kalvningen. Tack 
vare 100 procent ekologiskt gräsbete och hö blir fettsyrorna 
i mjölken från våra kor dessutom naturligt bättre. Mjölken 
vi använder till ost kommer uteslutande från friska djur som 
därför ALDRIG blivit medicinerade. Även här ställer vi högre 
krav än KRAV. Inga kompromisser, inga undantag. Så när vi 
säger 100 procent ekologiskt så menar vi det. 
 Av vår mjölk ystar vi tretton sorters ostar, mjölk, kärnmjölk, 
grädde, smör, glass, crème fraiche, kvarg och yoghurt i Ängaval-
lens gårdsmejeri. 100 procent ekologiska och uteslutande gjorda 
på gårdens egen mjölk som kommer från våra HälsoKorTM.

HÖG TID ATT BESTÄLLA JULMAT, 
BOKA JULBORD OCH JULPAKET
Vill du äta Ängavallens julgott även hemma 
ska du inte glömma att beställa julens ostar 
och julmaten från vår HälsoGris®, som du 
kan få nitritfri eller traditionellt tillagad. 
Boka på www.angavallen.se

PÅ ÄNGAVALLEN HAR VI HÖGRE KRAV ÄN KRAV. 
100 PROCENT EKOLOGISKT FRÅN JORD TILL BORD. 

INGA KOMPROMISSER. INGA UNDANTAG.

Julbord serveras alla dagar t o m 22/12  
Ankomst kl 12 – 14, 17.30 – 19.30. 23/12 ank kl 12 – 16. 
Söndagsjulbord med safari för hela familjen  
13/12 och 20/12, ankomst kl 12 – 14.
Gårdsbutiken/Caféet ons – fre kl 12 – 18, lör och sön  
kl 12 – 15. Extra julöppet 13/12 – 23/12 kl 12 – 18.

Ängavallens regler KRAV:s regler Svenska regler
Ko och Kalv tillsammans Kalven diar sin mor så länge kon själv vill, vilket normalt sett är  

6 – 8 månader. Det första 10 dygnen får kalven all mjölk.  
Därefter använder vi bara 2/3 av morgonmjölken, resten får kalven.

Efter ett dygns diande  
skiljs ko och kalv

Separation direkt efter 
kalvning

Utevistelse Året runt 6 månader 2–4 månader

Bränna bort hornen Aldrig Ja, med bedövning Ja, med bedövning

Kastrering av kalvar Aldrig Ja, med bedövning Ja, med bedövning

Parning/betäckning Naturlig parning/betäckning Konstgjord befruktning  
(insemination)

Konstgjord befruktning  
(insemination)

Slakttransport Aldrig Slakttransporter Slakttransporter

Slakt Stress- och ångestfri slakt på Ängavallens gårdsslakteri Industrislakt Industrislakt

Mjölk/Kött från 
medicinerade kor/kalvar

Aldrig som livsmedel Ja, efter dubbel  
karenstid

Ja, efter enkel  
karenstid



DRÖMMER DU REDAN OM EN NY 
SOMMAR, UTAN ÅDERBRÅCK?

Du är inte ensam. Var tredje vuxen har åderbråck, både män och kvinnor. Men idag finns det enkel hjälp!  
Ring oss, så tar vi reda på orsaken till dina besvär och erbjuder behandling med moderna och skonsamma  
metoder, som ger ett snabbt och bestående resultat.
Venous Centre är Sveriges enda helspecialiserade åderbråcksklinik. Vi har elva års erfarenhet av att behandla 
olika typer av åderbråcksrelaterade problem. Våra kliniker finns centralt i Stockholm, Malmö och Göteborg. 
Välkommen att boka tid för en undersökning och bedömning! Vi accepterar privat sjukvårdsförsäkring.   
Du når oss på telefon: Stockholm 08-587 101 33  •  Malmö 040-20 80 92  •  Göteborg 031-81 09 08.

Läs mer om Venous Centre på www.scandinavianvc.se

Stockholm 08-587 101 33 • Malmö 040-20 80 92 • Göteborg 031-81 09 08


