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CIRRUS - Komplett IT-stöd inom Service  
management och Personlig Assistans.

Full kontroll från mobila enheter.

MARS 2016

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA

LÄS MER OM EEZYFLOW PÅ SID 8

UPPFINNING 
HJÄLPER SNARKARE

VÅRDFÖRBUNDET
blickar framåt

LÄS MER OM BÜLOW- 
METODEN PÅ SIDAN 13

Viktminskning    
på naturligt sätt

ANNONS ANNONS



 FO
TO: RICKARD ERIKSSON

Patientansvarig läkare ökar tryggheten
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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 har vi

intressanta reportage om bland annat 

Vårdförbundet, bröst- och hudcancer  

samt olika viktminskningsmetoder.

Vi rekommenderar er att läsa

profilintervjun med Stefan Branth, 

Sveriges egna Dr House.

Vi önskar dig trevlig läsning  

och återvinn gärna din tidning  

eller lämna den vidare ...
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Heidi Stensmyren 

Ordförande, Sveriges Läkarförbund

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 återkom-
mande 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. Nuva-
rande 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 en Pal , det 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 dess-
utom kan ta ett det samlade medicinska ansvaret. Vården har redan 
en skyldighet att med nuvarande regelverk utse en läkare för patien-
ter 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. Vid besparings-
krav ser vi ofta att just fortbildningen får stryka på foten. För att Sve-
rige ska kunna ha en sjukvård av hög kvalitet är det helt avgörande 
att läkare kontinuerligt fortbildar sig under hela yrkeskarriären. Det 
för att patienterna ska få tillgång till nya metoder och bättre behand-
lingar. Ny kunskap och bättre behandlingsmetoder är ofta kostnads-
effektiva. Fortbildningen för läkare är således en nödvändig investe-
ring snarare än att betraktas som enbart en utgift.

Fortbildning för läkare borde regleras i en föreskrift hos Socialsty-
relsen. Då läkaryrket är legitimationsgrundande bör staten sätta krav 
på att fortbildningar ska hålla den standard som krävs för en läkar-
kår uppdaterad på den senaste kunskapen inom respektive medicin-
ska specialitet.

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

Henriette & Philip Wendelin

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 . 

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS

2



Med över 25 000 behandlingar bakom 
oss har vi Nordens största expertis inom 
området. På våra kliniker i Göteborg, 
Stockholm och Malmö behandlar våra 
erfarna kärlkirurger och sjuksköterskor 
dina åderbråck med moderna och skon
samma metoder. Du är på benen igen 
direkt efter behandlingen. Vi accepterar 
privat sjukvårdsförsäkring.

Bo Risberg är en av vårt lands ledan
de kärlkirurger med omfattande klinisk 
verksamhet, forskning och vetenskaplig 
publikationsaktivitet inom området kärl
sjukdomar. Han har bland annat skrivit 
Socialstyrelsens rekommendationer för 
behandling av venösa sjukdomar samt 
ett flertal lärobokskapitel och böcker 
inom fältet.

VILL DU HA  
FINA BEN TILL  
SOMMAREN  
- UTAN ÅDERBRÅCK?

 ÅDERBRÅCK?

Prof. Bo Risberg 
har sedan års skiftet 
svarat för verksam-
heten vid vår klinik  
i Göteborg.

www.aderbracksklinikerna.se   |   020-140 1990



Vi röker mindre  
i Sverige. Men trots  
det är vi fortfarande  

långt ifrån regeringens  
mål att fasa ut rökningen  

till år 2025. Det finns  
kompetent hjälp att vända 

sig till, för den som vill  
fimpa för gott.

 Bland Sveriges friska befolkning 
lider 10% av sväljsvårigheter med 
framförallt fasta konsistenser som kan 
ge symtom som halsbränna, rethosta, 
klumpkänsla, sura uppstötningar/kräk-
ningar och smärta, samanfattningsvis 
esofageal dysfagi.
 Upp till 50% av de som får stroke 
drabbas av dysfagi. Dysfagi vid stroke 
ger nedsatt muskelfunktion i ansikte, 
mun och svalg, vilket leder till svälj-
svårigheter med framförallt fl ytande 
konsistenser. Med åldern blir även 
känseln i munhålan sämre och ger en 
försämrad sväljfunktion.
 Våra basala funktioner som att 
andas, äta, svälja och tala använder 
samma muskler och nervbanor, men 
på olika sätt. Då IQoro med utvecklad 
träningsmetod aktiverar kroppens 
eget inprogrammerade system från 
mun, hjärna till magsäck, förklarar det 
varför IQoro har en positiv inverkan på 
många olika funktioner. 

Enkel användning
IQoro är eff ektiv, enkel att använda 
och kräver endast 1,5 min träning/dag, 
vid stroke* oftast i 5-13 veckor för att 
uppnå resultat. Vid esofageal* dysfagi 
eller om problemen förekommit under 
fl era år krävs oftast en längre tränings-
period, samt underhållsträning. 

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

Det fi nns fl era orsaker till sväljpro-
blem (dysfagi), bland annat ålder-
dom, sjukdom eller skador efter 
olycksfall, men dysfagi kan uppstå 
redan i barnaålder.

Köp IQoro på www.myoroface.com 
Tel: 0650 40 22 37
samt hos utvalda  återförsäljare.

Sväljproblem eller 
sura uppstötningar?

Läs om våra
kunders egna

erfarenheter på
myoroface.com

IQoro skadar inte, 
är enkel att använda 
i hemmet samt pas-
sar alla bett. IQoro är 
CE-märkt (följer Läkeme-
delsverkets krav på hälsa, säkerhet 
och miljö), patenterad och är utvecklad 
efter mer än 20 års Svensk forskning.

*Läs om exakta behandlingsresultat för gruppen på 
webbsidan.

®

Förbättrar din hållning

Motverkar problem i 
rygg och nacke

Stretchar ut 
bröstmuskulaturen

076-77 60 777
www.starkevasten.se

Sluta-Röka-Linjen är en nationell, kostnads-
fri och mycket framgångsrik avvänjningstjänst 
som sedan starten 1998 har hjälpt tusentals 
rökare och snusare att bryta beroendet. 

– Vi är en kunskapscentral med lång erfa-
renhet och idén är att hjälpa den tobaksbe-
roende att hitta ett eget sätt att sluta. Till vår 
hjälp har vi rådgivare som alla har bakgrund 
inom olika discipliner, till exempel tandvård 
och folkhälsovetare, som fungerar som kvali-
ficerade tobaksavvänjare, säger Susanne Gho-
mashi, sjuksköterska på Sluta-Röka-Linjen.

Samtidigt är det inte bara den som vill slu-
ta röka som kan ha nytta av att höra av sig.

– Anhöriga till rökare kan också behöva väg-
ledning, medan dom som har lyckats bli rökfria 
också kan behöva stöd för att förbli rökfria.

Att sluta röka är en utmaning och kan för en 
del vara en svår resa fram till det sista blosset.

– Den stora svårigheten är helt enkelt att 
bli av med beroende, det fysiska men i syn-
nerhet det psykologiska. Det fysiska beroen-
det är egentligen kortvarigt men beteendet, 
med starka vanemönster, är desto svårare att 
bli kvitt. Reflexerna som rökaren har måste 
ersättas med annat, vilket är utmaningen för 
den som vill bli fri från sitt tobaksberoende, 
säger Susanne Ghomashi.

Ju större kunskap man har om beroendet 
och dess mekanismer, desto större chans har 
man att sluta röka.

– Därför är det mycket bra att vända sig till 
professionell hjälp för att lära sig så mycket 
som möjligt. Det ger dig en chans att hante-
ra beroendet bättre och identifiera risksitua-
tioner. Sannolikheten att lyckas är helt enkelt 
mycket större när man får hjälp.

För att skapa ännu större tillgänglighet har 
Sluta-Röka-Linjen utvecklat konceptet ytterli-
gare genom att nu också erbjuda en chattfunk-
tion som kommer inom kort. Dessutom har 
man nu tobaksavvänjning med tolk.

– Vårt mål är att vara tillgängliga för så 
många som möjligt. Alla som vill ska kunna 
vända sig till oss, säger Susanne Ghomashi, 
som också uppmuntrar vården att informera 
patienter om Sluta-Röka-Linjen.

– Vi vill påminna vården om att vi finns 
och att vi är en bra resurs för dem när det gäl-
ler tobaksavvänjning, säger hon.

STÖD PÅ VÄGEN MOT SISTA BLOSSET

INFO

• Du hittar Sluta-Röka-Linjen på nätet: 
sluta-roka-linjen.se

• Här hittar du kontaktuppgifter,  
information, bloggar och inspiration. 

• Telefonlinjerna är öppna  
måndag-torsdag 9.00-20.00,  
fredag 9.00-16.00  

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

35 000
Ungefär så många yrkesverksamma 
läkare finns det i dag i Sverige.

Reflexerna  
som rökaren har 
måste ersättas med 
annat, vilket är 
mycket svårt

Susanne Ghomashi, sjuk -
sköterska på Sluta-Röka-Linjen.
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Det är inte många som 
vet att dysfagi - svälj-

svårigheter, är en av våra 
stora folksjukdomar.  

Problemet syns sällan 
utåt, den drabbade pra-

tar ogärna om sina svårig-
heter och kunskapsbristen 
inom området är stor. Men 

det finns hjälp att få.

Tänk dig att lida av en ständig klumpkänsla 
i halsen, halsbränna eller rethosta, att vån-
das över om tuggan du svalt ska sätta sig 
på tvären. Cirka tio procent av den så kall-
lade friska, arbetsföra befolkningen - d.v.s. 
de som inte fått sina problem via sjukdom 
– lider av detta. För vissa kan varje måltid 
vara ett helvete.

En person som vigt sitt liv åt att synliggö-
ra, samt hitta en effektiv behandlingsmetod 
för dessa sväljsvårigheter, är forskaren, Mary 
Hägg, specialiserad inom orofacial medicin. I 
grunden är hon tandläkare. Det var när hon 
mötte strokedrabbade, personer med hjärn-
skador, människor med mellangärdesbråck, 
samt barn med diagnoser, alla med någon typ 
av problematik i ät- tal- andnings- och svälj-
mekanismen, som Mary Hägg kände en frus-
tation över att inte kunna vara mer behjälplig.

– Jag kunde inte förlika mig med att männ-
iskor skulle förpassas till ett liv med passerad 
mat eller näring via PEG, säger Mary Hägg,

Otillräcklighetskänslan blev språngbrädan 
till en mer än tjugo år lång, och ännu pågåen-
de forskarkarriär. Mary Hägg lyckades påvi-
sa interaktionen mellan sväljmekanismens tre 
olika nivåer. Hon uppfann även en munhantel 
med tillhörande behandlingsmetod, en metod 
som aktiverar kroppens egna naturliga system 

från mun, hjärna och ner till magsäck. Meto-
den har även visat sig ha god effekt på snark-
problem med eller utan sömnapnésyndrom. 
Mary Hägg har belönats med en rad utmär-
kelser för sin upptäckt.

MALIN EN AV TIO
En kvinna som led av sväljsvårigheter under 
flera år var Malin Hylander från Ljusdal. 
Malin sökte vård hos flera olika specialistlä-
kare, utan att bli hjälpt. 

Slutligen remitterades hon till Tal & Svälj 
Center på Hudiksvalls sjukhus.

– Äntligen visste någon vad jag pratade 
om, berättar Malin.

Hon fick veta att hon drabbats av meka-
niska sväljsvårigheter, dysfagi, orsakat av ett 
mellangärdesbråck. Med hjälp av en ny mun-
hantel i plast skulle hennes sväljsvårigheter 
minska. Redan efter tre månader märkte hon 
en förbättring, för att ytterligare tre månader 
senare vara symptomfri. 

– Nu kan jag äta fasta konsistenser och 
svälja igen. Klumpkänslan, de sura uppstöt-
ningarna samt den bubbliga saliven är borta. 
Det är en enorm lättnad att slippa känna räds-
la över att mat ska fastna i halsen.

SVÄLJSVÅRIGHETER – ETT RENT HELVETE

Malin Hylander led av sväljsvårigheter under 
flera år.

Medicine doktor Mary Hägg,  
specialiserad inom orofacial medicin.

– Impotens är en sjukdom, precis som hjärt-
infarkt, cancer eller vilken sjukdom som helst. 
Därför är det viktigt att vi lyfter upp ämnet 
och berättar att det inte är något man ska 
skämmas över, säger han.

Impotens kan ge stora konsekvenser. Den 
som drabbas tappar lätt självförtroendet vilket 
kan påverka hela det sociala livet. Den som 
lider av ED börjar ofta undvika sin partner 
i sängen, blir lätt irriterad och relationen bli 
ansträngd. Stress, depression och svårigheter 
att få barn är några andra konsekvenser av ED.

Det är olika faktorer som ligger bakom 
impotens. Först och främst kan man dela 
upp de som drabbas i två grupper; organisk 
och psykologisk, där den sistnämnda innebär 
att psykiska faktorer, till exempel depression, 
stress eller relationsproblem gör det svårt att 
få erektion.

– Den organiska handlar däremot om att 
antingen blodkärl, nerver, muskulatur eller 
hormonnivåer inte fungerar som de ska. Mer 
än 70 % av fallen när det gäller organisk impo-
tens är det blodkärlen som är försämrade, så 
kallad vaskulär ED.

Dr Essam Mansour erbjuder en unik 
behandling som kan hjälpa mot ED. Med 
stötvågsbehandlingen stimuleras blodkärlen i 
penis så att de får tillbaka sitt flöde och skapar 
nya blodkärl i penisens svällkroppar, som i sin 
tur ökar blodinflödet och minska blodutfödet. 
På så sätt kan man få och behålla kraftig erek-
tionen. Behandlingen är icke-invasiv och tar 
cirka 20 minuter per tillfälle, är skonsam och 
helt smärtfri

Resultaten av stötvågsbehandlingen är 
mycket goda.

– 80 procent av patienterna blir bätt-
re och kan uppnå spontana erektioner efter 
behandlingen. De patienter som utan resultat 
behandlar sin impotens med läkemedel, till 
exempel Viagra eller Cialis, svarar bättre på 
medicinerna efter att de har genomgått stöt-
vågsbehandlingen.

Innan stötvågsbehandling blir aktuell mås-
te dock en grundlig undersökning göras, för 
att veta orsaken till impotens.

– Det handlar om att se om det finns andra 
underliggande sjukdomar eller faktorer som 
påverkar potensen, till exempel hjärt- kärl-
sjukdomar, högt blodtryck eller högt koleste-
rol, diabetes, prostatainflammation eller viss 

medicinering. Man gör också ett hormonellt 
prov, eftersom lågt testosteron kan vara en 
bidragande faktor. 

Dr Essam Mansour manar fler män att söka 
vård för impotens.

– Erektionsproblematik drabbar 40 pro-
cent av alla män mellan 40 och 70 år men 
alldeles för många skäms och vågar inte 
uppsöka läkare. I många fall leder det till 
frustration och depression för att man helt 
enkelt känner att man förlorat sin manlig-
het. Men eftersom impotens är ett legitimt 
sjukdomstillstånd så finns det också möj-
ligheter att behandla. Man måste alltså inte 
bara acceptera situationen om man är drab-
bad, säger han.

Impotens eller erek-
til dysfunktion (ED) är 

ett vanligt problem. 
Men trots att det är så 
många män som drab-

bas är det fortfaran-
de förknippat med stor 

skam. Samtidigt finns 
det goda möjligheter att 
behandla impotens. Det 

säger Dr Essam Man-
sour på Urologi och 

Inkontinens Kliniken i 
Stockholm. Här erbjuds 
nämligen en unik stöt-

vågsbehandling.

UNIK STÖTVÅGSBEHANDLING  
HJÄLPER MOT EREKTIONSPROBLEM 

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.

DYSFAGI – SVÄLJSVÅRIGHETER

• Minst 1 av 10 drabbas. 
• Orsakas bl.a. av mellangärdes-

bråck, sjukdom, yttre trauma, 
medfödda diagnoser eller ålder.

• Symptom bl.a. felsväljningar, 
reflux, klumpkänsla, rethosta, 
slemmig saliv.

• Många undviker måltidssitua-
tioner, kan leda till undernäring, 
depression och sjukskrivning. 

Dr Essam Mansour behandlar erektionsbesvär med en unik stötvågsbehandling.

FÖRETAGSPRESENTATION
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Mindful eating bygger på mindfulness och 
handlar om att bli medveten om kroppen, 
tankar, känslor och impulser. Man lär sig 
lyssna till vad kroppen säger och blir mer 
medveten om hur mat och ätande påverkar. 
Man tränar att förstå när, var och hur man 
äter. Vad som triggar. Hur vanor styr och hur 
man kan bryta ovanor. Syftet är att minska 
stress och känsloätande och njuta mer av 
mat. Smaklökarna är viktiga vägvisare och 
att uppleva med sina sinnen är en av grund-
pelarna i mindful eating.

Men smaklökarna kan också leda oss på 
villovägar, eftersom vi i det moderna samhäl-
let lever i en tillvaro som skiljer sig från den 
vi är skapta för.

Vi är inte konstruerade för att leva i en till-
varo med obegränsad tillgång på socker, salt 
och fett.

Modern hjärnforskning och evolutions-
medicin går hand i hand med mindful eating. 
Vi behöver ha med oss kunskap om vad som 
är ursprungligt och naturligt när vi smakar 
och upplever, för annars kommer vi att tro att 
chips, som är både söta, salta och feta, är just 
vad kroppen behöver. Med ökad kunskap om 
hur kroppen och hjärnan fungerar, och om 
vilken mat som är nyttig, kan du fatta kloka-
re beslut.

Mindful eating ger upplevelser och insikter 
som hjälper oss att göra förändringar.

Mindful Eating Center är en portal som 
fungerar som ett kunskapscenter och erbjuder 
kurser, utbildningar och seminarier. Projektet 
har fått medel från Vinnova, Statens Inno-
vationsmyndighet, som stöttar innovationer 
inom hälsa och sjukvård.

Via portalen kan man bland annat ta del 
av en webbaserad kurs och kostnadsfria ljufi-
ler som är tillgängliga för alla som är intres-
serade. Basen i mindful eating-programmet 
är mindfulness, självmedkänsla och inslag av 
KBT, modern hjärnforskning och evolutions-
medicin. 

Programmet bygger på åtta teman som är 
grundläggande i mindful eating:

• Mindful eating och mindless eating

• Känna mättnad

• Kopplingen mellan stress och ätande

• Sju sorters hunger

• Hantera sug

• Kroppen och känslor

• Hjälp hjärnan öka glädje

• Bli vän med dig själv med självmedkänsla, 

  compassion.

På Aleris Psykiatri i Lund leder man de för-
sta gruppbehandlingarna inom sjukvården i 

Sverige. Vid utvärdering har deltagarna rap-
porterat ökad medvetenhet om automatiskt 
ätande, om trigger situationer och känsloätan-
de. De hade också ökat sin förmåga att möta 
stress och förändrat sina ätbeteenden.

Vill man själv hålla i kurser så kan man 
bli certifierad mindful eating-instruktör 
via Mindful Eating Center som i samarbete 
med utbildningsföretaget Sverigehälsan ger 
instruktörsutbildningar. 

Med hjälp av mindful 
eating kan du förändra ditt 
ätande och förhållande till 

mat på ett lustfyllt sätt. 

ÄTER DU OFTA PÅ AUTOPILOT? 

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 %

INTRODUKTIONSDAG  
MINDFUL EATING

• 27 maj klockan 9.30–16.00
• Syftet är att lära sig samband mellan 

mat, stress och ohälsosamma ätbete-
enden och hur man kan  förändra dem. 
Kursen riktar sig till alla som arbetar 
inom vården eller hälsoinriktade verk-
samheter och som vill lära sig grunder-
na i mindful eating.

• Kurslängd: 1 heldag 09.30 – 16.00
• Utbildningsort: Lund
• Litteratur: Mindful eating - Ät bra, må 

bra, gå ner i vikt med mindfuless, själv-
medkänsla och KBT av Åsa Palmkron 
Ragnar och Katarina Lundblad

www.mindfuleating.se

FÖRETAGSPRESENTATION

MISSA INTE!

Christinakliniken har funnits sedan 1983, 
alla tjänstgörande läkare är specialister i 
onkologi och mottagningen är bemannad 
med onkologsjuksköterskor. Här finns ett väl 
etablerat samarbete med mammografi, bröst-
kirurgi, lymfödembehandlingsenhet, plastik-
kirurgi och psykiatri. Kliniken bedriver egen 
forskning.

Engagemang i patienterna genomsyrar kli-
niken och 2015 utsågs en av sköterskorna på 
Christinakliniken till Årets Bröstsjuksköter-
ska och en annan sjuksköterska blev Årets 
Bröstvän 2015.   

– Det personliga omhändertagandet är vik-
tigt. Våra ledord är kontinuitet och tillgänglig-
het. Det ska alltid vara lätt att komma i kon-
takt med oss om man har frågor eller om det 
har uppstått något problem. Våra patienter har 
alltid en kontaktsjuksköterska och man träffar 
samma personal vid besök och behandlingar. 
Vi samarbetar och jobbar i team för att varje 
patient ska få så bra omvårdnad som möjligt.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen 
bland kvinnor och närmare 8 000 diagnosti-
seras årligen.

Chansen att bli botad har ökat de senaste 
årtiondena. Det beror på att allt fler fall upp-
täcks tidigt, och på att behandlingsmetoderna 
blivit bättre.

I ombonade rum med bekväma fåtöljer och 

trevlig inredning ges cytostatikabehandlingarna. 
– Alla nya patienter får ett första infor-

mationssamtal inför sin första behandling 
om behandlingsupplägg, effekter och om den 
profylaktiska behandling som ges för att före-
bygga biverkningar. Vi tror att man klarar 
behandlingsprocessen bättre om man är väl-
informerad, får en tydlig struktur och att man 
känner sig sedd, säger Eva af Trampe.

– Misstänker man att man har fått can-
cer eller återfall så är det självklart viktigt att 
snabbt få besked och våra väntetider både för 
besök och utredning är korta, säger Eva af 
Trampe.

Christinakliniken finns på Sophiahemmet 
med tillgång till bland annat operationsavdel-
ning, vårdavdelning, laboratorier och röntgen 
liksom möjligheter till konsultationer inom 
andra specialiteter vid behov.

Christinakliniken är en 
onkologisk mottagning för 

behandling och uppfölj-
ning och fungerar som ett 
komplement till den hög-

specialiserade vården.
– Vi prioriterar en nära 

kontakt och god omvård-
nad i en lugn miljö, säger 

verksamhetschef Eva af 
Trampe.

CANCERVÅRD I LUGN MILJÖ
Våra patienter  

har alltid en kontakt-
sjuksköterska och  

man träffar samma 
personal vid besök  
och behandlingar. 

Eva af Trampe, verksamhetschef  
Christinakliniken.

FÖRETAGSPRESENTATION
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Den nya 
tekniken i våra 
hörapparater 
kan göra 
underverk för 
din hörsel
Hörapparatens utveckling har liksom all övrig teknik gått framåt 
i mycket snabb takt. Kom till Bra Hörsel och ta del av framstegen. 
Du får träffa en av våra erfarna audionomer som ser till att du får 
en grundlig hörselundersökning och sedan väljer vi tillsammans ut 
vilken hörapparat som skulle passa just dig.

Vi erbjuder alltid kostnadsfritt hörselprov och två 
månaders fri provtid på alla våra hörapparater.

Danderyd 073-964 39 12   Globen 070-796 97 76   
Göteborg 073-595 29 89  |  www.brahorsel.se  

Det handlar om 
mina barns framtid
Jenny har den ärftliga njursjukdomen FSGS. Idag lever hon 
med en transplanterad njure i ovisshet om den nya njuren 
också kommer att förstöras och om hennes barn har ärvt 
sjukdomen. Hjälp oss att föra forskningen framåt för Jennys, 
hennes barns och alla andra njursjukas skull. 

Stöd oss idag! 
Plusgiro 90 03 67-4 
Ge 100 kr genom att 
sms:a NJURE till 72980
Gåvotelefon 020-900 100 
www.njurfonden.se

NJU annons Vården 122x176.indd   1 2016-03-08   11:40

Det här handlar om en medicinteknisk CE-
märkt produkt – som är fysiologiskt rätt utfor-
mad. Huvudet böjs lätt bakåt, hakan skjuts 
något framåt och andningen sker främst via 
näsan. Halsen får ”öppnare spjäll” och and-
ningen underlättas via friare luftvägar – där-
med reduceras snarkningen.

Produkten Eezyflow är bra för personer 
som lider av social snarkning, ett tillstånd 
som innebär att snarkaren har upp till fyra 
andningsuppehåll per sömntimme. Begrep-
pet ska dock inte förväxlas med den allvarli-
gare diagnosen sömnapnésyndrom, som inne-
bär fem eller fler andningsuppehåll.

Idén till sovkragen har Ann-Christine Krook 
burit på länge. Under den största delen av 
hennes liv har hon haft snarkare i sin omgiv-
ning, först hennes pappa och sedan livspart-
ners. Således har hon lång erfarenhet av störd 
nattsömn. Efter egna observationer märkte 
hon att snarkningarna minskade påtagligt om 
den som snarkar sover med huvudet lätt böjt 
bakåt och stängd mun.

– Jag funderade på om man skulle kunna 
utveckla en produkt som gör att snarkaren kan 
ligga i det läget – men på ett bekvämt sätt. För 
mig handlade det främst om att hitta på ett sätt 
att bli av med snarkljudet, säger hon.

– För tio år sedan började jag skissa på en 
prototyp av sovkragen. Jag tog ritningen till 
Almi som tyckte det var en bra idé. De hjälpte 

mig sedan att få en patent- och designöversikt. 
Sedan dess har det varit en lång och utma-

nande resa för Eezyflow. Ett besked, som sena-
re uppenbart visade sig vara felaktigt om att 
sovkragen inte skulle vara möjlig att tillverka, 
blev ett bakslag tidigt i processen. Det gjorde 
att hon fick tänka om och produktutveckling-
en tog ett antal sidospår. 

Samtidigt attraherades ändå investerare av 
idén, bland annat via Innovationsbron i Upp-
sala. Den första prototypen tillverkades på en 
fabrik i Småland.

– Men den designen blev inte tillräckligt bra. 
Den gick helt enkelt inte att visa upp, säger Ann-
Christine Krook som inte lät sig avskräckas.

Efter fler turer med konstruktörer och leve-
rantörer, finslipning av ritningarna och arbe-
te med att säkerställa att produkten är helt fri 
från skadliga ämnen har nu äntligen Eezyflow 
hittat rätt. En tillverkare i Danmark, Tinby, 
gjuter kragen och Covestro (f.d Bayer Materi-
al Science) gör vätskorna som behövs för själ-
va gjutningen. 

Under resans gång har Ann-Christi-
ne Krook dessutom lärt sig mycket mer om 
snarkning, bland annat genom tät dialog med 
sömnforskare/läkare. Det handlar således om 
mycket mer än bara ett störande ljud.

– Den som lider av social snarkning löper 
tio procent större risk att utveckla sömnapné-
syndrom. Det kan bli början på en hel kedja 

problem, såsom hjärt-kärlsjukdomar, stroke 
och diabetes 2.

Sedan Eezyflow kom ut på marknaden för-
ra året har Ann-Christine Krook fått många 
fina omdömen.

– Flera hör av sig och berättar att deras 
snarkning reducerats rejält. En man berättade 
att hans fru nu blir mycket irriterad om han 
glömmer att ta med sovkragen när de åker till 
sommarstugan. Många har också upptäckt 
att Eezyflow vid längre resor fungerar väldigt 
bra som resekrage, till exempel på flyget eller 
tåget, säger hon.

Hon poängterar samtidigt att sovkragen 
inte är en universallösning.

– Snarkning och dess omfattning beror 
bland annat på anatomi, vikt, leverne, sovpo-
sition och ålder, men att få möjlighet att sova 
med friare luftvägar, som Eezyflow bidrar till, 
gör mycket för att minska snarkningarna för 
en god natts sömn, säger hon.

UNIK UPPFINNING HJÄLPER SOCIALA SNARKARE
Snarkning är ett allvarligt  

problem som drabbar 
både snarkaren och  

de närmaste. Det vet  
Ann-Christine Krook, som  
har uppfunnit sovkragen 
Eezyflow, ett hjälpmedel 

som reducerar snarkning 
– ger bättre sömn och 

därmed bättre livskvalitet. 
Den som sover bra –  

vaknar också mer utvilad.

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

SKÅNEFÖRETAG SATSAR STORT PÅ  
KLINISKA LÄKEMEDELSPRÖVNINGAR

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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Idén till Stärkevästen fick han när han jobbade 
som massageterapeut.

 – Jag insåg att de flesta kunders ryggpro-
blem berodde på dålig hållning. När jag då tit-
tade på befintliga västar på marknaden märk-
te jag att de var obekväma eller skavde. Så jag 
ville utveckla en väst med högre kvalitet, helt 
enkelt, säger Arvid Forsman.

Stärkevästen är tillverkad i ett mjukt mate-
rial och är följsam med kroppen. 

– En väst ska inte tvinga upp hållningen, 
Stärkevästen ger istället en lätt påminnelse om 
vilken position ryggen ska befinna sig i. Det 
handlar om att lära om muskelminnet.

Västen sätts på som en ryggsäck och spänns 
fast med ett band över magen. Axelremmarna 
justeras så att de ger ett lätt tryck över axel-
partiet vilket gör att man naturligt faller bak 
med axlarna istället för fram. Västen ska helst 
bäras ovanpå en t-shirt. Det tunna materialet 
gör att västen andas och det känns knappt att 
man har den på sig.

– Vi rekommenderar att man har på sig 
västen ett par timmar om dagen, till exempel 
på jobbet eller när man är ute och promenerar. 
Till en början räcker det med en halvtimme, 
eftersom många kan få lite träningsvärk. Det 
handlar ju om muskler som inte är så vana vid 

att arbeta. Sakta men säkert så programmeras 
dock hjärnan om så att den lär sig att arbeta i 
den positionen, säger Arvid Forsman.

Vem är det då som kan ha nytta av  
Stärkevästen?
– Egentligen alla som har problem med ihop-
sjunken hållning. Många har idag stillasittan-
de arbeten som gör att de lätt får problem med 
ryggen.

Äldre är en grupp som ofta får problem 
med ryggen. Många seniorer upplever att 
ryggen blir ihopsjunken och trött, inte minst 
när de är ute och promenerar. Även här skul-
le således en väst vara väl värd att investera i, 
menar Arvid Forsman.

– Muskelminnet är färskvara men med 
västens hjälp man få både bättre hållning och 
mindre smärta. Dessutom är det större chans 
att uppnå långsiktiga förbättringar om man 
använder västen.

För att Stärkevästen ska ge så bra resultat 
som möjligt är det viktigt att kombinera med 
träning.

– All träning som på något sätt aktiverar 
och stärker ryggen är att rekommendera. Men 
det är samtidigt svårt att med enbart träning 
programmera om muskelminnet. Därför är 

kombinationen väst och träning absolut bäst. 
Stärkevästen har nyligen blivit utvärderad 

av Dala Sport Academy med goda resultat.
– Bland annat har man kunnat se bätt-

re tider och bättre syresättning när västen 
använts under löpning. Det är många som 
uppger att de är nöjda med västen, säger 
Arvid Forsman.  

Läs mer på starkevasten.se

Ryggen är vår vän. 
Därför är det viktigt att 

ta hand om den. Det vet 
Arvid Forsman som har 
utvecklat Stärkevästen, 
en innovativ hållnings-
väst som hjälper trötta 

ryggar att få tillbaka styr-
ka och balans.

VÄSTEN AXLAR BÖRDAN

FÄRRE SJUKDAGAR 
Totalt sett minskade antalet sjukdagar under 
fjärde kvartalet 2015 jämfört med motsva-
rande kvartal 2014. Antalet sjukdagar ökade 
bland kvinnor och minskade bland män.

KOMPETENSHÖJNING
Regeringen har gett Socialstyrelsen 
i uppdrag att under 2016 fördela 178 
miljoner kronor till kommuner för 
kompetens höjande insatser inom LSS. 

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION

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

−I början av 2 000-talet började jag 
utföra kliniska prövningar i min roll som 
läkare. Efterhand utökades dessa pröv-
ningar och 2007 föddes idén om att jag 
skulle kunna starta ett företag som uteslu-

tande 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 Läke-
medelsverket 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 läkemedels-

bolagen att leta upp patienter med vissa spe-
cifika sjukdomar för att sedan behandla dessa 
med företagens preparat.
−Sedan följer vi patienterna under behand-
lingstiden och rapporterar effekt och even-
tuella 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 ytter-
ligare analyser för att för att fastställa resul-
taten.

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

LJUS FRAMTID
Sedan starten 2008 har Pharmasite medver-
kat i cirka 80 forskningsprojekt.

Och Pekka Koskinen ser positivt på före-
tagets framtid.

−Dels har de internationella läkemedels-
företagen stort förtroende för prövningar i 
Sverige gällande kvalitet och tillförlitlig data 
och dels har sjukvården allt mindre tid över 
för att klara av att utföra kliniska läkemedels-
prövningar på egen hand. Denna utveckling 
kommer naturligtvis öppna många dörrar för 
oss i framtiden, säger han.

Pharmasite är ett  
oberoende forsknings-
företag som inriktar sin 
verksamhet på kliniska 
läkemedelsprövningar.

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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Sveriges befolkning kommer att leva längre, 
vara friskare och drabbas av sjukdom i hög 
ålder. Då vården blivit bättre kommer de att 
leva längre med sin sjukdom. Till det kom-
mer alla som lever med sjukdom under hela 
livet. Krasst uttryckt de som överlevt tack 
vare att vården blivit så mycket bättre. Det 
här ställer nya krav på vårdmiljön och bemö-
tandet i den. Personcentrerad vård kan vara 
en lösning som även skulle fungera i den 
förebyggande hälsovården, hos skolsköter-
skan, hos barnmorskan i mödrahälsovården 
och förlossningsvården.

– Vården har varit van vid att ta över med 
målet att göra alla friska. Idag kan man leva 
med sjukdom men ändå ha ett fullgott och 
aktivt liv, säger Vårdförbundets ordförande 
Sineva Ribeiro. Därför måste vi tänka om, 
våga släppa kontrollen och låta patienterna 
bli ännu tydligare medaktörer i alla delar av 
vårdkedjan. För vem känner sin kropp bäst; 
Vårdgivarna eller patienten? 

En inställning som välter omkull det rådande 
tankesättet och ställer krav på en annan typ av 
vård. En som kräver helhetssyn på patienterna, 
IT-stöd som är kopplad till patienten istället för 
enheten man besökt, och vård på andra platser 
än sjukhus, exempelvis i hemmet. 

– På 1950-talet kunde man ligga på sjuk-
hus i tre månader efter en operation. Idag 
skickas man ibland hem efter tre dagar, man 
är utskriven men inte frisk. En sådan vård krä-
ver specialister som kan ta hand om patienter-
na i deras egen miljö. 

– Bilden av att vi är massor med sjukskö-
terskor i Sverige är fel. Jämfört med övri-
ga Norden, USA, Tyskland och Nederlän-
derna har vi både färre sjuksköterskor och 
specialist sjuksköterskor. 

Vården idag är bättre, effektivare och tek-
niskt högt utvecklad men den sköts fortfaran-
de av människor som brinner för sitt arbete, 
sin utbildning och sina patienter. Den yrkes-
kåren är en av få som arbetar dygnet runt, året 
runt. De flesta anställda i vården är fortfaran-
de kvinnor vilket betyder att de har sämre lön 
jämfört med sina manliga kollegor. Kampan-
jen - Lön hela dagen - visar att under ett nor-
malt arbetspass mellan 8-17 så arbetar kvin-
nor gratis från klockan 15.57. Egentligen bor-
de de alltså gå hem då. 

– Så är det. Idag har en kvinna 13,2 pro-
cents lägre lön i snitt än en man. Något jag 
har väldigt svårt att tro att den yngre och 
mer individualiserade generationen kvin-
nor kommer att acceptera. Lönefrågan är 
oerhört viktig och ett jämställdhetsproblem 
som behöver politiska beslut, inte avtals-
förhandlingar. 

Lönefrågan leder till en annan fråga som 
Vårdförbundet driver. Idag har en sjukskö-
terska drygt 25 000 kronor i ingångslön. 

Däremot är löneutvecklingen dålig, vilket 
är oroande med tanke på kompetensför-
sörjningen. 

– Varför ska begåvade studenter välja att 
bli sjuksköterskor eller barnmorskor med 
stort ansvar när de med lika lång utbildning 
kan bli ingenjörer eller ekonomer och tjäna 
betydligt mer över tid?  

Faktum är att sedan 1990-talet har anta-
let specialistutbildade sjuksköterskor mins-
kat från 67 procent till cirka 44 procent. En 
minskning som oroar och är huvudorsaken 
till att Sverige har ett lågt antal vårdplatser  
i jämförelse med andra länder i Europa. 

– Här måste något radikalt göras. Ett av 
våra förslag är att man låter legitimerade 
sjuksköterskor utbilda sig till specialistsjuk-
sköterskor under betald arbetstid, på samma 
sätt som exempelvis ST-läkare gör under sin 
utbildning. 

Under åren har det gjorts massor av utred-
ningar, beställda av varierande organisationer 
och uppdragsgivare. Nu senast kom Göran 
Stiernstedt utredning – Effektivare vård(dir 
2013:104) - på uppdrag av regeringen. I den 
säger han bland annat ” Det behövs en lång 
rad strategiska åtgärder för att möta de stora 
strukturella problemen…” vidare skriver han ” 
Om vården ska bedrivas effektivt måste hälso- 
och sjukvårdssystemet såväl i organisatoriskt 
och kompetensmässigt som kulturellt hänse-
ende ständigt anpassas” 

– Det är inte fler utredningar som ska till 
utan långsiktiga politiska beslut för att väl-
färden ska fungera. Vi och arbetsgivarför-
eningen SKL är överens om att något måste 
göras men inte vad och hur.  SKL har dock 
tagit ett kongressbeslut om att verka för per-
soncentrerad vård så där är vi helt överens.

Den svenska vården 
står inför ett paradigm-

skifte. Sådant kräver 
åtgärder och på kort sikt 
handlar det om att säkra 

kompetens försörjningen, 
se över arbetsmiljön och 

höja lönerna. På längre sikt 
måste vårdgivarna skapa 

en sammanhållen vård, 
släppa kontrollen och bör-

ja samarbeta ännu mer 
med vårdtagarna.

Det är inte fler  
utredningar som ska 
till utan långsiktiga 

politiska beslut  
för att välfärden  

ska fungera

Vi kommer att leva längre med sjukdom och många kommer att leva med sjukdom hela livet. Det kräver en mer personcentrerad vård för att vi ska klara av det, säger Sineva Ribeiro

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

Med fokus på framtidens vård

FOTO: ULF HUETT
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Antalet personer som 
insjuknar och dör i hud-

cancer ökar för varje år. Till 
stor del är det semester-

resor till varma länder och 
solarieanvändning som 

ligger bakom den dystra 
utvecklingen. Dessutom är 

väntetiden för att få en kom-
petent bedömning av miss-
tänkt hudtumör i många fall 

väldigt lång, vilket också 
ökar riskerna.

Magnus Bäcklund, cancerläkare och FoU-
ansvarig på Diagnostiskt Centrum Hud, 
menar att svenska politiker och myndigheter 
underskattar hudcancerns omfattning. Anta-
let nya hudcancrar per år överstiger nu det 
sammanlagda antalet av all annan nyupptäckt 
cancer i Sverige. 

– Husläkaren kan ha svårt att diagnos-
ticera hudcancer och skickar då remiss till 
hudläkare där väntetiden kan vara lång, 
bland annat på grund av att vi i Sverige har 
relativt få hudläkare, jämfört med andra 
länder, säger Anne Wetter, hudläkarpecia-
list och en av medgrundarna till Diagnos-
tiskt Centrum Hud.

För att komma till rätta med problemati-
ken startades Vårdval Hud, utan remisstvång, 
först i Stockholm, sedan i Skåne. Diagnostiskt 
Centrum Hud skapade då en Prickmottagning 
som enkelt kunde bokas till på nätet.

– Bokningssystemet tilläts dessvärre bara 
en kort period men under tiden hann vi dock 
hitta flera fall av malignt melanom. Mottag-
ningen innebar också en mer effektiv admi-
nistrativ process, både för oss och patienterna, 
säger verksamhetschef Petra Kjellman.

– Att komma direkt till en hudläkarspe-
cialist innebär oftast också att det bara krävs 
ett besök. Hudläkare kan och vågar nämli-
gen direkt avgöra huruvida patientens can-
cermisstanke är befogad eller inte. Enklare 

kirurgi kan dessutom utföras direkt, fortsät-
ter Petra Kjellman.

Det finns samtidigt en hel del man kan göra 
för att minimera riskerna för att drabbas av 
hudcancer.

– Det första är primärprevention, det vill 
säga att man inte slarvar med solskydd och är 
försiktig i solen – framförallt mitt på dagen. 
Överlag handlar det om att öka medvetenhe-
ten kring solning.

Det andra är sekundärprevention, det vill 
säga att tidigare upptäcka misstänkta fall av 
hudcancer. Just hudcancer kan då hittas så 
tidigt att hudförändringen inte blivit till fullt 
utvecklad cancer. 

– Här handlar det till stor del om att vi 

helt enkelt måste få fler hudläkare i hela 
Sverige. Vårdvalet i Stockholm har gjort att 
en del hudläkare flyttat dit, vilket vi tror ger 
en ojämlik fördelning gentemot andra delar 
av landet.  

– Väntetiderna för att få komma till hudlä-
kare är väldigt olika i olika landsting. I Västra 
Götaland är det till exempel upp till nio måna-
ders väntetid, samtidigt som det är den region 
som har flest fall av hudcancer i Sverige.  

Trots att hudcancern ökar och att vårdked-
jan måste utvecklas är Magnus Bäcklund opti-
mistisk inför framtiden.

– Jag tror att vi kommer få se en minskad 
dödlighet i hudcancer, men för det krävs sats-
ningar både från myndigheter och sjukvår-
den, säger han.

ÖKANDE HUDCANCER KRÄVER EFFEKTIV VÅRD

INFO

Diagnostiskt Centrum Hud driver 
kompletta hudläkarmottagningar  
i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Här diagnostiseras och behandlas 
alla typer av hudsjukdomar. Dess-
utom bedriver man egen forskning. 
Diagnostiskt Centrum Hud är också 
engagerade i debatten om UV- 
strålning och jobbar för att öka  
medvetenheten kring riskerna.

Magnus Bäcklund, cancer-
läkare och FOU-ansvarig på 
Diagnostiskt Centrum Hud.

Anne Wetter och Petra Kjellman.

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

PRISADE CLOWNER

FOTO: KENNET RUONA
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Himlen, var god dröj.
Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten drabbas årligen 
hundratusentals svenskar av cancer, diabetes 2 och hjärt-
kärlsjukdomar. Sjukdomar som går att upptäcka och behandla 
om åtgärder sätts in i tidigt skede. 

Läkarmottagningen Vegatus utför omfattande hälsoundersökningar 
med bland annat magnetkamera i syfte att förebygga sjukdom, 
förlänga liv och främja sunda levnadsvanor. 

Hos oss kan du alltid räkna med ett gott omhändertagande av 
specialistläkare och erfarna sjuksköterskor. Skjut inte upp till 
morgondagen det du kan göra idag. Ring 08-122 000 20 eller läs 
mer på www.vegatus.se.

– Vi behöver skaffa oss ett bredare perspektiv 
och titta över specialistgränserna, säger han.

Med en lugn framtoning, värme och 
humor brukar Stefan Branth göra komplexa 
medicinska ämnen lättförståeliga och tillgäng-
liga för tv-publiken. 

– Utmaningen när man sitter med i tv är 
att berätta om något som kan vara kompli-
cerat fast på ett enkelt sätt och på begränsat 
med tid. Jag vill inte heller säga en massa plat-
tityder eller sådant som människor redan vet. 
Jag tror jag är ganska bra på att hitta balansen, 
säger han.

 Att bli så kallad tv-kändis är samtidigt ing-
et som han drömde om att bli.

– Snarare har det varit tvärt om och jag var 
ganska tveksam i början. Och kanske har det 
på något sätt bidragit till att man har blivit lite 
populär, eftersom jag har varit lite motsträvig. 
Men jag tycker samtidigt det är roligt och det är 
positiv när patienter känner igen mig. Det känns 
som de tar till sig av det jag pratar om i tv. 

I hans vardag som läkare brottas han fram-
förallt med frågor av organisatorisk art. Bland 
annat har utsetts till ”Årets Visslare” då han 
larmade om missförhållanden och överbe-
läggningar på Akademiska sjukhuset i Upp-
sala. Just nu ser han stora risker med den 
utbredda specialiseringen, vilken har lett till 
att allt färre läkare har den breda kunskap som 
krävs för att möta dagens och framtidens häl-
soutmaningar.

– Arbetsbördan är oerhört hög vilket gör 
att många söker sig till specialiteter för att 
helt enkelt få en lugnare arbetssituation, vil-
ket jag förstår. Men det är ingen som bara har 
en åkomma, utan allting hänger ihop; psyket, 
stress, vad vi äter, hur vi motionerar, vår soci-
ala bakgrund och så vidare. Allt det här måste 
vi greppa, det går inte att ha en som bara titta 
på hjärtat eller en som bara tittar på njurarna. 

– Samtidigt har husläkarna en jätteutma-
ning i att hantera ett väldigt brett spektrum, 

från ett barns förkylning till komplicerade 
hjärtpatienter. Det finns således inget tillfred-
ställande mellanting idag. 

En lösning stavas traditionell internmedi-
cin, menar Stefan Branth. 

– Det behövs fler internmedicinare som 
har den där breda kunskapsbasen och som 
kan hjärtat, lungorna och så vidare, det vill 
säga hela kunskapsbatteriet. Framförallt idag 
med så många äldre människor som ofta inte 
bara har en sjukdom, utan flera.

Hur tror du att sjukvården kan komma att 
utvecklas?
– Jag tror mycket kan förbättras med all den nya 
teknik som kommer bli tillgänglig. Framförallt 
när det gäller självmonitorering, det vill säga att 
patienterna själva kan ha uppsikt över sin häl-
sa. Det är en revolution där människor kan få 
verktyg och kunskap för att ta hand om sig själva 
ännu bättre. Här måste vi inom sjukvården ock-
så vara med på tåget och ta till oss nya tekniker. 

Hur är den allmänna hälsostatusen i Sve-
rige idag?
– På många sätt är vi friskare än vi någonsin 
varit och sjukdomar kommer senare i livet, 
vilket är positivt. Men självklart finns det 
utmaningar. En stor faktor är stress och hur 
den kommer påverka oss. Stressen har ökat 
enormt under de senaste tio åren och vi vet 
egentligen inte vilka långsiktiga effekter den 
kommer att ha på hälsan. Stress är ett område 
som vi bara har börjat titta på. Vi vet att dålig 
kost och för lite motion ger upphov till ohälsa 
men vi får inte glömma stressens betydelse i 
den här kontexten. 

Är du hoppfull inför framtiden?
– Under vissa perioder har jag varit nere och 
nästa gett upp men nu när jag läser en massa 
om framtidens medicin så känns det ganska 
positivt. Men jag tror vi måste få till ett rejält 
nytänk inom sjukvården.

Han har utrett svåra fall 
i TV 3:s Diagnos Okänd 

och varje vecka ser vi 
honom i Malou efter Tio, 

där han pratar hälsa,  
sjukdomar och behand-

lingar. Men Sveriges egna 
Dr House, som Stefan 

Branth har kallats, brinner 
i första hand för sjukvår-
dens utveckling. Ur hans 

perspektiv finns det en hel 
del som kan förbättras.

”Vi måste få till ett rejält nytänk inom sjukvården”

TOPPMODERNT
Nu har bygget av Helsing-
borg toppmoderna  
akutsjukhus startat. 2019 
kommer det att stå klart.

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

BOKTIPS!
FOTO: KATARINA DI LEVA

Den folkkära tv-doktorn 
Stefan Branth brinner för att 
förbättra svensk sjukvård.

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS

12



Märkligt nog räknas inte munnen som en del av kroppen och omfattas därför 
varken av hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd eller hälso- och sjukvårdslagen. 
I våra grannländer har man däremot en helhetssyn på kroppen. Munhälsa är inte 
heller jämlikt fördelad i samhället. En tredjedel av landets kommuner tar sällan eller 
aldrig upp frågan om munhälsan vid bedömningen av biståndsbehoven för äldre. 

Många äldre tvingas stå ut med dålig tandhälsa dels för att det satsas för lite på 
förebyggande åtgärder, dels för att egenavgifterna är för höga. Om munhälsan inte 
sköts, får det allvarliga konsekvenser för hela hälsotillståndet och medför dessutom 
stora kostnader för samhället. 

För inte så länge sedan firade vi Munhälsodagen. Men firandet borde fått anstå tills 
bristerna inom tandvården avhjälpts och vi fått en jämställd tandvård. SPRF kräver 
en jämlik tandvård och att munhälsan ingår i den allmänna sjukvården med dess 
högkostnadsskydd.

Som medlem i SPRF, Sveriges Pensionärers Riksförbund kan du vara med och påverka vill-
koren för äldre och delta i våra lokala aktiviteter. Du får SPRF-tidningen 6 nr/år med aktuell 
information och debatt, möjlighet till förmånlig juristhjälp, bra försäkringar, reserabatter hos 
SJ och många andra förmåner via Smart Seniorkortet som ingår i medlemsavgiften. 

Specialerbjudande för nya medlemmar: 
Medlemsavgift endast 100 kronor för hela 2016. Anmäl dig genom att skicka in  
kupongen eller kontakta oss via kansli@sprf.se eller telefon 08-702 28 80. Det går  
också bra att anmäla intresse för medlemskap via vår hemsida www.sprf.se.

Ja, jag vill prova medlemskap i SPRF 
och betalar in 100 kr på  
Pg 13 36 83-3 eller Bg 5982-4763

Förnamn och efternamn

Personnummer 10 siffror

Adress

E-post

Postnummer

Telefon

Posta talongen till:
SPRF Svarspost
20275452
110 30 Stockholm
Så bjuder vi på portot

Skicka gärna mer information

Inte störst, men kunnig och vass i äldrefrågor
Tänder en del av kroppen Kom med i SPRF

www.sprf.seJöran Rubensson
Förbundsordförande i SPRF

”Vi måste få till ett rejält nytänk inom sjukvården”

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.

”Det är så otroligt lätt att tänka; jag är hung-
rig, när det egentligen handlar om att man är 
stressad.” 

Det säger Åsa Palmkron Ragnar, psykia-
ter och författare. Hon är en av pionjärerna i 
Sverige inom mindfulness och mindful eating 
och har skrivit en rad böcker i ämnet tillsam-
mans med Katarina Lundblad, socionom och 
lärare i mindfulness.

– Genom att systematiskt öva sig i att 
uppmärksamma kroppens signaler så kan 
man lära sig att skilja mellan hunger och 
stress, och förstå vad man egentligen behö-
ver, säger hon.

En viktig del av mindful eating är själv-
medkänsla. 

– Det är många som äter på grund av 
skamkänslor , säger Katarina Lundblad, och 
det leder till mer skam och mer ätande.

 Genom att träna mindful eating kan man 
utforska känsloätande och lära sig att ta hand 
om sig själv på ett nytt sätt. Man utforskar vad 
kroppen faktiskt behöver. Mindful eating ger 
en rad konkreta verktyg för att bli vän med sin 
kropp, äta bra och gå ner i vikt.

Nyligen kom deras nya bok Mindful Eating- 
Ät bra, må bra, gå ner i vikt med mindful-
ness, självmedkänsla och KBT. Boken är 
omväxlande, lättläst och pedagogisk och var-
var tänkvärd fakta med spännande och givan-
de mindfuleating-övningar med läckra recept. 
Den gör det lätt att träna på egen hand.

Vad gör man på Bülow Clinic på Brahegatan 
20 i Stockholm?

I trivsamma lokaler mitt på Östermalm i 
Stockholm finns en liten spännande klinik för 
viktminskning. Diskret skyltat finner vi klini-
ken på nedre botten i det fina 1800-tals huset. 
Här inne arbetar Eva Bülow och hennes team 
av coacher. Eva, som i grunden är utbildad 
Sofiasyster, har drivit Bülow Clinic i snart 7 år. 
Här har många kända och okända fått lära sig 
hur att gå ned i vikt på ett naturligt sätt. Bülow 
Metoden grundar sig i ett koncept från 50-talet 
som därefter förfinats och utvecklats av Eva. 

Eva Bülow och affärspartnern Gustaf-Wil-
helm Hellstedt berättar växelvis om hur både 
män och kvinnor söker hjälp med viktminsk-
ning. Viktminskningen är nästan som en 
bonus när man genomgår Bülow Metoden. 
Våra kroppar är idag normalt synnerligen för-
surade, med allt som det innebär av hälsopro-
blem. Anledningen till försurningen är natur-
ligtvis det vi äter och dricker. Men genom att 
rensa kroppen från slaggprodukter och gifter 

kan man återställa kroppens PH-värde. Men 
allt vi tänker, känner och andas påverkar oss 
också lika mycket. Stress är den största boven 
i sammanhanget. 

-Det här är området man inte känner till 
att man inte känner till, säger Eva Bülow. 

Bülow Metoden anpassas efter klientens 
specifika unika behov. 

Metoden är uppdelad i flera faser där man 
under Fas1, som sträcker sig över 23, 30 eller 
40 dgr, uppnår en viktminskning på mellan 
200-500g fett/dygn. Under Fas 2 undersöker 
man hur respektive person reagerar på olika 
livsmedel. Fas 3 är egentligen resten av livet 
och man har fått verktygen och kunskapen om 
hur att hålla sin vikt och vad som fungerar för 
kroppen vad gäller livsmedel etc. 

Vi rekommenderar att ni läser mer på 
www.bulowclinic.com eller ringer kliniken 
på 08-661 50 03.

Eva avslutar med att säga
-Man kan äta allting, men inte alltid! 

... Eva, som har drivit  
Bülow Clinic i snart 7 år. 

… Katarina Lundblad, socionom och lärare 
i mindfulness och Åsa Palmkron Ragnar, 
läkare och författare .

ETT ÖGONBLICK ...

ETT ÖGONBLICK
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Redan idag använder över hälften av 
Sveriges landsting Aurora Innova-
tions produkter, företaget är mark-
nadsledande inom hälso- och sjuk-
vård. Förklaringen är enkel. Systemet 

TeleQ löser en problematik som alla större vår-
dinrättningar dras med.

– Erfarenhetsmässigt vet vi att många pa-
tienter ringer vid samma tidpunkt under dygnet, 
men det är omöjligt att anpassa bemanningen 
efter de här topparna. Följden blir långa vänte-
tider och en väldigt stressig arbetsmiljö för per-
sonalen, förklarar Kristina Engdahl, utvecklings-
chef på Aurora Innovation som ligger bakom 
tjänsten TeleQ.

STORT PILOTPROJEKT
Under senare år har många kunder efterfrågat en 
utveckling av TeleQ mot fler – i första hand in-
ternetbaserade – kanaler. Aurora Innovation har 
därför satsat stort på att integrera nya tjänster i 

TeleQ, exempelvis chattfunktion, SMS och e-post.
I vår drar företaget igång ett stort pilotprojekt 

som handlar om videosamtal.
– Vi tror att det är framtidens telefoni. Inte 

minst inom vården kan videosamtalet bidra till 

att höja kvalitén och spara tid, samtidigt som ser-
vicen till patienterna ökar, säger Kristina Engdahl.

LUGNARE ARBETSMILJÖ
Med TeleQ ser personalen inkommande samtal 
på en skärm. Uppringaren får svara på ett antal 
frågor och systemet prioriterar därefter de in-
kommande samtalen och bokar in dem i tur och 
ordning. TeleQ erbjuder patienten att bli uppringd 
och uppskattar när det kan ske.

En annan finess med TeleQ är att systemet 
samlar ihop statistik som kunden enkelt kan ta 
del av. Det är en möjlighet som många kunder 
har lovordat genom åren då det blir lättare att op-
timera bemanningen med de resurser man har.

– Vår erfarenhet är att vårt system medför en 
högre kvalitet för uppringaren som slipper vän-
ta. För den anställde blir arbetsmiljön betydligt 
lugnare samtidigt som arbetet blir mer effektivt, 
säger Kristina Engdahl.

Läs mer på www.ain.se

Vi tror att det är  
framtidens telefoni.

Tjänsten TeleQ ger bättre  
tillgänglighet för patienterna  
och minskad stress för personalen.  
Nu satsar Aurora Innovation även 
på video – något som allt fler 
kunder efterfrågar.

Smarta teletjänsten 
TeleQ utvecklas med video

AURORA INNOVATION

Grundat 1996
Anställda 50
VD Katarina Svensson
Viktigaste produkter TeleQ och Spondi

Möt våren  
på topp! 
Gör en hälsoundersökning hos oss

En hälsoundersökning är inte bara en viktig del i att  
hålla dig frisk. Det är dessutom ett bra sätt att se över 
din hälsa, så du vet om det är något du behöver tänka 
på framöver.

Vi genomför kompletta hälsoundersökningar –  
året om

En hälsoundersökning på CityAkuten består av två 
besök. Vid första besöket ingår provtagningar och ett 
hälsosamtal med sjuk  sköterska. Vid det andra besöket 
görs en grundlig läkarundersökning med genomgång 
av hälsoläget och provsvaren. Kostnaden för privat
personer är 3 100 kr. Vi erbjuder även företag hälso
undersökningar för sina anställda, mot offert. Boka tid 
genom att ringa direkt: 010601 03 11 eller maila  
info.halsovard@cityakuten.se

Ta dig an våren med både humöret och  
kroppen på topp. Boka din tid nu!

Åsa Malhed
leg. sjuksköterska

cityakuten.se • 020150 150
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– Det känns som ett kvitto på att vi jobbar på 
rätt sätt, säger Hammad Al-saaid, verksam-
hetschef.

Bröderna är båda läkare och har lång erfa-
renhet av att jobba på vårdcentral. 

– Vi hade tidigt flera digitala idéer som 
skulle kunna förbättra framförallt kommuni-
kationen mellan patient och vårdgivare men 
också idéer om hur man kan utveckla system 
för att jobba preventivt med patienterna. Men 
det var svårt att få gehör. Dels kan branschen 
vara lite konservativ och dels var det ingen 
som tyckte att det skulle varar lönsamt. Där-
för bestämde vi oss helt enkelt för att starta en 
egen vårdcentral med landstingsavtal, så att vi 
fick möjlighet att utveckla egna system.

Initiativet har minst sagt varit uppskattat. 
Förutom de exemplariska siffrorna i patien-
tenkäten syns framgången också i den sto-
ra patienttillväxten. Den ursprungliga ska-
ran på 200 är idag, blott nio månader senare, 
uppe i 2000.

Att utveckla ett digitalt system har samtidigt 
varit en resa med vissa utmaningar. Den platt-
form som de planerade att lansera i december 
skrotades, helt enkelt för att det inte levde upp 
till Riddarens höga krav.

– Men i samma veva tog Microsoft kontakt 
med oss. De hade hört talas om vår verksam-
het och ville gärna vara med och jobba med 
oss. Så nu utvecklar vi systemet Helios Care. 
Det är en plattform för hela hälsovårdssys-
temet. Vi vill inte bara lösa ett problem utan 
skapa en helhetslösning för hela primärvår-
den, säger Hammad Al-saaid.

Till systemet kopplas en app som kom-
mer vara patientens primära portal till vård-
givaren. Här kommer man förutom att kun-
na boka tider även så småningom bland annat 
kunna se provresultat, videochatta med vård-
personal och få recept på läkemedel. Det hela 
kan jämföras med dagens banksystem, där de 
flesta bankärenden sköts online. De fysiska 
besöken begränsas till de tillfällen man behö-
ver träffa en expert.

Riddaren, tillsammans med sju andra vård-
centraler, kommer i mars att köra ett pilotpro-
jekt med systemet tillsammans med utvalda 
patienter under sex månader och efter det lan-
seras en skarp version i slutet av 2016.

– Målet är att systemet ska bli så avancerat 
så möjligt, bland annat med artificiell intelli-
gens så att det lär sig mer och mer efter hand. 
För patienten kommer det här betyda mycket 
större inflytande över den egna vården och för 

oss vårdgivare kommer systemet förenkla admi-
nistration och dessutom minska arbetsbördan.

Hammas Al-saaid menar att ett avancerat 
digitalt sjukvårdssystem ligger i tiden.

– Vi växte upp på 90-talet och såg alla sci-
ence-fictionfilmer, som till exempel Tillbaka 
till framtiden. Den utspelar ju sig 2015 och 
då blir man ju besviken att vi inte kommit 
längre. Tekniken finns, det handlar bara om 
att implementera. Och dagens barn och unga 
kommer heller inte acceptera ett analogt vård-
system i framtiden, säger han.

Farhågor om lönsamhet är heller inget som 
besvärar Hammad Al-saaid, även om dagens 
ersättningssystem ännu inte är i kapp med 
utvecklingen. 

– För oss står patienten i centrum och ur 
vår synvinkel är nöjda patienter en vinst i sig. 
Som läkare har vi svurit en ed att göra det bäs-
ta för patienten helt enkelt, avslutar han.

Modern vård med digi-
tala lösningar där patien-

ten själv får vara med 
och bestämma. Det var 
visionen när bröderna 
Hammad och Moham-

mad Al-saaid körde 
igång Riddarens Vård-
central förra året. Och 
de högt ställda ambi-

tionerna har fallit väl ut. 
Verksamheten har fått 

högsta betyg i SKL:s årli-
ga patientenkät.

DIGITALA LÖSNINGAR LYFTER VÅRDEN

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

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

FÖRETAGSPRESENTATION

Mohammad och Hammad Al-Saaid.www.riddarens.se
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Tidsbokning: 08-120 23 110
Öppet vardagar 08 - 20, 

helger 10 - 16

Adress: Hus F vid Sophiahemmet Valhallavägen 91F, 114 27 Stockholm (ingång via Lindstedtsvägen 8)
Telefon: 08-120 231 10. Fax: 08-20 36 40. Hemsida: www.barnsjukhusetmartina.se

På Barnsjukhuset Martina behöver du ingen remiss för att få träffa 
en barnspecialist. Besöket på vår barn- och ungdomsmedicinska 
mottagning är kostnadsfritt och vi utför medicinska utredningar och 
behandlingar på barn upp till 18 års ålder. Det är enkelt att boka tid och 
väntetiderna är korta.
På vår akutmottagning tar vi kostnadsfritt emot barn upp till 1 års ålder. 
Är ditt barn mellan 1 och 18 års ålder så måste man vara medlem i 
Martina för att få akut vård. 

Medlemskap – så fungerar det
I medlemskapet har man tillgång till akutmottagningen upp till 18 år och 
till den barn- och ungdomsmedicinska mottagningen där vi utreder och 
behandlar de flesta sjukdomar. 

Martina är den enda akutmottagningen i Stockholm där man kan boka tid via webben eller vår 
mobilapp. Som medlem har man även tillgång till telefonrådgivning. Resevaccinationer ingår också 
som en förmån. Besök vår hemsida eller kontakta verksamhetschef Anneli Degardh för att få reda 
på fler medlemsförmåner.

Martinas specialister
Hos oss arbetar barnläkare med kompetenser inom de flesta områden, bland annat inom 
astma och allergi, mag- och tarmsjukdomar, neurologiska tillstånd, hjärtutredningar, 
tillväxt och hormonfrågeställningar. I vårt nätverk ingår även specialister inom bland annat 
hudsjukdomar, barnortopedi med flera.

Alla barn är välkomna till 
Barnsjukhuset Martina

Barnsjukhuset Martina på Sophiahemmet i Stockholm
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– Vi tar ett bredare grepp vilket ger en dju-
pare effekt av behandlingen, säger Marianne 
Olsson, som driver Kairon Reflexologisko-
la. Utbildningen finns både i Stockholm och 
Göteborg. 

Reflexologi är en välbeprövad metod som 
används som behandling för en rad olika 
åkommor och besvär. 

Bland annat kan terapin stimulera de inre 
organen i kroppen.

 – Men reflexologi kan också ha positiv 
effekt på stressrelaterade åkommor. Det kan 
helt enkelt bidra till att minska stress hos kli-
enten. Personligen tycker jag att det är den roli-
gaste aspekten av det här jobbet, när man kan 
få klienten att förstå att man behöver förändra 
något i livet för att må bättre. Däri ligger den 
stora vinsten.

Utbildningen är uppdelad på tio steg, där 
varje steg sträcker sig över fyra dagar. Som 
max kan man läsa två-tre steg per termin och 
det är minst två månader mellan varje kurs. 
Således tar det relativt lång tid att gå igenom 
alla stegen men det skulle inte gå att göra det 
snabbare, menar Marianne Olsson.

– Eleven behöver tid mellan varje steg för 
att lära sig metoden genom att gå hem och 
utföra behandlingar, och få regelbunden coach-
ing av sin lärare, för att förstå hantverket. Hade 
utbildningen varit komprimerad på tio veckor 

med korvstoppningsundervisning så hade det 
blivit dåliga resultat, eftersom eleverna då inte 
hade fått den praktiska erfarenhet som krävs.

Det krävs inga förkunskaper för att söka till 
Kairon. Hälften av eleverna brukar dock ha 
erfarenhet från vård eller friskvård. 

– Ur vårt perspektiv är det också väldigt kul 
att se hur terapeuterna växer i takt med utbild-
ningen. Det är en resa i sig och vårt motto är 
”väx som människa, väx som terapeut”. Det 
är väldigt roligt att få se den resa och den per-
sonliga utveckling som våra elever genomgår 
under utbildningen, säger Marianne Olsson.
För den som tar examen, och blir Kaironre-

flexolog, finns goda möjligheter till jobb. De 
allra flesta väljer att jobba i egen regi.

– Vi reflexologer behövs verkligen där ute, 
det är uppenbart. Efterfrågan är stor och det 
finns många vita fält på kartan där vi ser att 
reflexologi har en tydlig roll att spela.

Nästa kursstart på Kairon sker i september 
men det går att söka redan nu. Kurser hålls 
i både Stockholm och Göteborg. Marianne 
Olsson ser fram emot att välkomna en ny kull 
terapeuter.

– Det här är världens bästa yrke och det är 
fantastiskt att få möjlighet att förmedla den här 
unika kunskapen, säger hon.

Kairon Reflexologiskola 
har utvecklat den traditio-

nella zonterapin. Utifrån 
grundaren Karl-Axel Linds 
principer fokuserar Kairon 
på hela kroppen, och inte 

bara på fötternas zoner.

REFLEXOLOGI – EN DJUPARE FORM AV ZONTERAPI

Ur vårt  
perspektiv är  
det också väldigt 
kul att se hur 
terapeuterna 
växer i takt med 
utbildningen.

Marianne  
Olsson och  
Sandra Bengtsson, 
som driver Kairon 
Reflexologiskola.

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?

Hässleholms sjukhus får 
högt betyg av patienter som 
genom gått ett höftledsbyte, 
enligt rapport om kvaliteten på 
svenska höftleds operationer.

SMART PAPPER
KTH-forskare har utvecklat en typ av syntetiskt papper 
som kan användas i medicinska tester. Papperet gör att 
man kan testa för flera olika sjukdomar på en och samma 
gång, till exempel hjärtinfarkt eller allvarlig njursjukdom.

FÖRETAGSPRESENTATION
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Täby Kyrkby
Husläkarmottagning
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Täby Kyrkby
Husläkarmottagning

Vi är fem husläkare med specialistkompetens i allmänmedicin 
och har  två blivande specialister (ST-läkare) anställda. Fem 
distriktssköterskor ansvarar för rådgivning, egen mottagning 
och hemsjukvård.

Boka även akut tid via telefon.
Vi har laboratorium/provtagning. 
Vi utför vaccinationer. 

Varmt välkomna!

Öppettider måndag-fredag ......................................................... kl. 8-17
Rådgivning distriktssköterska ...........................................tel. 588 087 00

Dr Nora Pataky ...............................................................tel. 588 087 20
Dr Jan Carlgren ...............................................................tel. 588 087 21
Dr Susanne Rittsel  ..........................................................tel. 588 087 22
Dr Jenny Jaginder  ...........................................................tel. 588 087 23
Dr Håkan Flodin .............................................................tel. 588 087 24
Dr Sudaba Bhuyan (ST) ..................................................tel. 588 087 25
Dr Andreas Lenander (ST) ..............................................tel. 588 087 26
Dr Birgitta W Hammarström - Verksamhetschef

Hagmovägen 1, 187 74 Täby
Tel. 08 - 588 087 00

Vi är en sedan länge etablerad och väl fungerande 
husläkarmottagning i hjärtat av Täby Kyrkby. 

www.tkhlm.se

Visionen om det goda 
ledarskapet 

Du som har en ledar-
position idag vet vad det 
innebär att fatta snabba 
beslut och arbeta med 
förändringsledning. Det 
har blivit en del av din 
vardag.  

Chefer som arbetar som 
tillfälliga ledare, interim-
schefer leder situations-
anpassat med hänsyn till 
omständigheter och  

  

Anette Cederberg, 
VD Acceptus AB 

rådande situation.  
Interimschefen anpassar 

sitt ledarskap genom att 
dra nytta av sina tidigare 
erfarenheter av olika 
situationer. 
De som är flexibla och 
kan ändra sin ledarstil 
och anpassa sig till 
rådande situation med 
hänsyn till omgivningens 
krav, är bäst rustade för 
framtidens ledarskap, 
säger Anette Cederberg. 

 

Visionen om e-hälso-
investeringen 
Kontinuerlig kompetens-
utveckling är idag nöd-
vändig för att få ut-
delning av e-hälsoinves-
teringarna.   

För att minska dubbe-
ldokumentation och få ut 
den fulla potentialen av 
ett IT-system i vården 

Är det informatik som är 
ledordet. I många 
verksamhetsprojekt 
ingår det att strukturera 

information för att 
möjliggöra en 
automatiserad 
överföring till 
journalsystem och 
kvalitetsregister. 
Projektledare med 
erfarenhet från vård och 
omsorg ökar möjligheten 
för ett snabbt genom-
förande med lyckat 
resultat 

 

 

Hans Cederberg, 
CIO Acceptus AB 

 

 

 

Erbjuder tillfälligt 
ledarskap när det 
saknas en chef eller 
när det finns behov av 
en kvalificerad 
projektledare med 
Hälso- och Sjukvårds-
bakgrund. Inom e-
hälsa ingår även 
support, förvaltnings-
stöd samt utbildning 
till privata vårdgivare 
med TakeCare installa-
tionen för Stockholm 
län 

 

  

 

Hos Ögonlaern behandlar vi bl.a. närsynthet, 
översynthet, brytningsfel, ålderssynthet, gråstarr 
och utför ögonlocksoperationer.

Trött på
hängande
ögonlock?
Ögonen är ansiktet utåt,
låt det synas hur bra du mår!

Hos Ögonlasern möter du några
av Sveriges främsta specialister
inom ögonlockskirurgi.

Ring så berättar vi mer
Stockholm 08-21 94 00.
Lund 046-888 49 97.
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– Artrospatienter får ofta felaktigt höra att 
deras besvär beror på förslitningar eller att det 
helt enkelt är något som kommer med åldern, 
något som man får lära sig att leva med. Dessa 
besked är helt felaktiga. Fysisk träning kan 
nämligen förändra livet för artrospatienter, 
säger Kristina Söderlund, politiskt sakkunnig 
vid Reumatikerförbundet.

Artros är den absolut vanligaste ledsjuk-
dom i Sverige. Symptomen är smärtande och 
stela leder och det finns idag ingen behand-
ling som botar sjukdomen. Risken att drab-
bas ökar med åldern, samtidigt är det inte all-
tid helt lätt att få rätt diagnos, vilket i sin tur 
leder till att många heller inte får rätt behand-
ling. Reumatikerförbundet menar dock att 
med rätt kunskap om artros ökar chanserna 
för den som drabbas att få rätt vård.

Runtom i Sverige finns därför artrosskolor, 
där fysioterapeuter hjälper individen att ta 
fram ett individuellt träningsprogram. Man 
får också möjlighet att träffa en person som 
levt länge med sjukdomen, och som har fått 
en pedagogisk utbildning av Reumatiker-
förbundet. Artrosskolorna har visat sig vara 
mycket framgångsrika men alldeles för få har 
tillgång till dem, menar Kristina Söderlund.

– Det har till stor del att göra med att 
patienterna inte blir informerade om att 
artrosskolorna finns när de väl kommer till 
primärvården. I vår undersökning Artros-
kollen ser vi att bara 20 procent går i artros-
skolorna och det är alldeles för få, till och 
med färre än vi trodde.

Det utförs idag dessutom långt fler artroso-
perationer än vad som rekommenderas i de 
nationella riktlinjerna.

– Vi vet idag att fysisk träning har en 
mycket god effekt på artros med ökad rörel-
seförmåga och stor och långvarig smärtlind-
ring. Det kan vara promenader, cykling, sim-
ning, styrketräning eller stavgång. Det vikti-
gaste är att patienten väljer det den gillar att 
göra, så att träningen blir av.

– Att delta i en artrosskola har även effekt 
på arbetsförmågan visar statistisk från natio-
nella kvalitetsregistret BOA (Bättre Omhän-
dertagande av patienter med Artros). Av de 
som var sjukskrivna på grund av knäartros 
vid första besök i artrosskolan var 25 procent 
i arbete vid 1-års uppföljningen. Det ser vi 
som oerhört positivt och stärker oss ytterli-
gare i vår argumentation om artrosskolonas 
vikt, säger Beryl Svanberg 1:e vice ordföran-
de i Reumatikerförbundet.

Artrospatienter är också en grupp som 
i stor utsträckning självmedicinerar både 
med naturläkemedel och smärtstillande 
preparat. Vi misstänker även att det för-
skrivs opiater till artrospatienter, vilket inte 
alls är lämpligt. Det är en annan stor anled-
ning till att fler bör få tydligare information 
om hur fysisk aktivitet kan avhjälpa smärt-
samma besvär.

Under förra året startade Reumatikerför-
bundet en särskild satsning för att öka kun-
skapen om artros. Det är ett arbete som ock-
så fortsätter i år.

– Vi kör en kunskapskampanj tillsam-
mans med Netdoktor och Postkodlotteriet 
och vi delar kontinuerligt med oss av data 
som vi samlar in, inte minst för att våra 
distrikt ska få tillgång till bra underlag när 
de berättar om hur det ser ut i deras respek-
tive landsting, säger Kristina Söderlund. 

Cirka 800 000  
människor lider av 

artros i Sverige men 
många får varken rätt 

behandling eller  
korrekt informa-

tion om sjukdomen. 
Det är något som 

Reumatiker förbundet 
jobbar för att ändra på.

FLER BÖR FÅ GÅ I ARTROSSKOLA  

VET DU OM DU ÄR BENSKÖR?HAR DU ONT?
Ryggont? Smärta eller värk i kroppen? 
Överbelastad i senfästen, muskler eller 
leder? Artros? Träffa en erfaren ortoped 
i ett personligt besök för genomgång 
av problemen.

50 % av kvinnor i Sverige drabbas. 
Detta syns ej utanpå. Mät din benhälsa 
på ett enkelt och effektivt sätt. En bild 
på handen räcker så just du vet om du 
ligger i riskzonen.

NY METOD FÖR ARTROS 
OCH IDROTTSKADOR 
Smärtbehandling med ACP, Autologous 
Conditioned Plasma, den nya storsäljaren 
i Europa. Behandling med kroppsegna  
ämnen, dina egna antikroppar.

Läs mer på hemsidan www.orthohuman.se   |   Info@orthohuman.se

Kristina Söderlund, politiskt sakkunnig, 
Reumatikerförbundet

Beryl Svanberg 1:e vice ordförande  
i Reumatikerförbundet.

reumatikerforbundet.org
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www.labteamet.com
LabTeam Scandinavia AB - 042-300 91 30

Mer än bara 
hörapparater!

Varför Hörbart?
- Stockholms nöjdaste kunder
- Helt leverantörsoberoende

Arbetargatan 31         -Fridhemsplan

Bryggargatan 10, vid Nynäshamns Husläkarmottagning  
Tel. 08-720 14 00 I www.hörbart.se I info@horbart.se 

GRATIS
HÖRSEL-

TEST!
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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!

– Många sa att det var ett orealistiskt mål men 
idag ser vi att det är möjligt. Vi kommer nu att 
jobba förebyggande mot fallfrakturer på alla 
våra vårdcentraler, på de äldreboenden vi gör 
vårdinsatser på samt i hemvården, säger Ste-
fan Amér, läkare som grundade Familjeläkar-
na tillsammans med hustrun Maria.

Den framgångsrika arbetsmetoden har de 
utvecklat utifrån de senaste rekommendatio-
nerna och den nyaste forskningen.

– Grunden är en strukturerad arbetsmetod 
och systematisk uppföljning av data. Framfö-
rallt handlar det om att vi jobbar i team, det 
vill säga att vi samordnar alla de kompeten-
sers som finns runtomkring vårdtagaren, från 
läkare och sjuksköterskor till sjukgymnaster 
och arbetsterapeuter. 

Tillsammans vidtar de således åtgärder för 
att minimera fallriskerna. 

– Sjuksköterskan gör en fallriskbedömning 
av patienten. Läkaren går igenom medicine-
ringen för att se om det finns läkemedel som 
till exempel orsakar yrsel eller muskelavslapp-
ning, vilket kan öka risken för fall. Sjukgym-
nasten och arbetsterapeuten hjälper till med 
träning och ser över riskmoment i närmiljön, 
förklarar Stefan Amér.

Komplikationer efter fall är en av de stora 
dödsorsakerna hos äldre. Cirka 1500 avlider årli-
gen efter fall. Samtidigt är det ett område som 
inte prioriteras tillräckligt, menar Stefan Amér.

– Om man jämför med till exempel trafiko-
lyckor, där man har gjort ett gediget arbete och 
infört en nollvision, har inte mycket hänt när det 
gäller fallolyckor. Det vill vi ändra på, säger han.

Varför är frakturer så farliga för äldre?
– Dels läker de långsammare men de medför 
också en rad negativa konsekvenser. Hälften 
av alla äldre som får en höftfraktur kan ald-
rig gå normalt igen. 20 procent avlider efter ett 
halvår, till exempel för att de lättare drabbas av 
lunginflammation när de inte kan röra på sig.

– När man minskar fallrisken minskar man 
dessutom andra problem utöver frakturer, 
såsom hjärnskakning och andra skador. För oss 

handlar den här satsningen om att helt enkelt 
minska mänskligt lidande säger Stefan Amér.

Fallfrakturer hos äldre är 
ett stort problem. Förutom 

lidande och död kostar 
fallskadorna samhället 14 
miljarder kronor om året. 

Det ville Familje läkarna 
i Saltsjöbaden ändra på. 
2014 påbörjades ett pro-

jekt för att halvera fall-
frakturerna hos äldre – en 
målsättning som både har 
nåtts och passerats. I vår 
lanseras det nya arbets-

sättet på bred front.

SATSNING HAR HALVERAT FALLFRAKTURER

INFO

Familjeläkarna grundades av läkarna 
Stefan och Maria Amér 2007. De har 
fyra vårdcentraler; Saltsjöbaden, Bål-
sta, Husby i Stockholm och i Lutha-
gen i Uppsala. Dessutom ansva-
rar man för läkarinsatserna på över 
hundra äldreboenden i Stockholm.

Familjeläkarna erbjuder vård för alla 
livets skeden, från barnmorska och 
BVC till äldrevård, samt gynekologi, 
psykolog och ögonläkare.

Stefan Amér, läkare som  
grundade Familjeläkarna till-
sammans med hustrun Maria.

Familjeläkarnas nya 
arbetsmetoder har 

halverat fallfrakturer 
hos äldre.

FÖRETAGSPRESENTATION

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS

22



D. Infinity, Rosa sjuksköterskeklocka 299 kr
Vår sjuksköterskeklocka Infinity är en mycket stilren 

och modern sjuksköterskeklocka av hög kvalité.
E. Sommar sjuksköterskeklocka, lila 109 kr

F. Blommor sjuksköterskeklocka 109 kr
G. Systerur stainless steel, rosa 389 kr

C. Namnbricka militärklämma 139 kr
Är det möjligtvis så, att du tycker att många namnbrickor 
som vårdpersonal får utdelade ser tråkiga ut? Nu har du 

möjligheten att få designa helt egna namnbrickor. Du kan 
välja mellan flera olika färger, motiv och typsnitt.

B. Arbetsskor Très Chic, lack 499 kr
En fin arbetssko för vården med lite högre klack. Vristremmen 
har ett spänne (nickelfritt) som gör att remmen kan justeras för 
bästa passform. Sulan är i polyuretan vilket ger stötdämpande 
effekt. Skinnet  är äkta läder med ett överdrag av PU, vilket gör 
skorna tåliga och avtorkningsbara. Storlek: 35-42.

A. Bussarong Genuine 349 kr
En uppdaterad traditionell skärning. På insidan av 
bussarongen finner du ett budskap ifrån Florence Nightingale 
som lyder: "The work that is good enough is the work done 
by skilled hands, guided by a clear mind and inspired by a 
loving heart."

Material: Herringbone, 35 % Bomull, 65% PolyesterMaterial: Herringbone, 35 % Bomull, 65% Polyester
Tvätt: 85 grader Storlek: XS-XL

Detaljer är som livets krydda. Sätt din personliga prägel och färg på din 
arbetsmiljö. Även om arbetsmiljön på sjukhus är sterila behöver det inte vara 
färglöst. Se till att lysa upp både din egen och andras vardag genom att sätta 

färg på vården med personlig utrustning.

Allt ligger 
I DETALJERNA

10% RABATT med koden: VÅRDEN

Se mer på
  vardvaskan.se

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.



DRÖMMER DU OCKSÅ  

OM ATT GÅ BARBENT  

- UTAN ÅDERBRÅCK?

Har du åderbråck eller ådernät som du vill bli av med för gott, 
så gör du klokast i att vända dig till erfarna specialister.

Venous Centre är Sveriges enda helspecialiserade åderbråcks- 
klinik. Vi har mer än elva års erfarenhet av att behandla olika 
typer av åderbråcksrelaterade problem.  

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. 

Våra kliniker finns centralt i Stockholm, Malmö och Göteborg.  
Välkommen att boka tid för en undersökning och bedömning!   
Vi accepterar privat sjukvårdsförsäkring vid behandling av 
åderbråck.  

                                                           www.scandinavianvc.se

                                                             Stockholm: 08-587 101 33

                                                          Göteborg 031-81 09 08

                                                       Malmö: 040-20 80 92  
 

Venous Centre     |     info@svcstockholm.se     |     info@svcgoteborg.se     |     info@svcmalmo.se


