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

Full kontroll från mobila enheter.
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TO: RICKARD ERIKSSON

Patientansvarig läkare ökar tryggheten

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. 

Åderbråck är en mycket vanlig åkomma och 
så många som 30 procent av alla människor 
drabbas någon gång. Män drabbas i samma 
utsträckning som kvinnor, även om kvinnor 
ofta drabbas tidigare i livet på grund av gra-
viditet som kan belasta benens vensystem. 
Förutom att de i vissa fall kan ge upphov till 
smärtor är åderbråcken i regel ofarliga och de 
flesta som söker vård för gör det således av 
estetiska skäl.

– Det viktiga är att behandla åderbråckens 
orsaker, och inte bara behandla symptomen, 
säger dr. Jörgen Nörby, chefsläkare på Åder-
bråcksklinikerna, vars verksamheter återfinns 
i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Enligt Jörgen Nörby är det nämligen många 
som inte vet att man måste gå till en kärlki-
rurg för att få bukt med åderbråckens orsaker.

– Det är ett stort problem att många väljer 
att gå till till exempel hudläkare för att få åder-
bråcksbehandling. Där får patienten bara en 
ytlig behandling som gör att problemen kom-
mer tillbaka igen och igen. Det är något som i 
sin tur blir väldigt kostsamt i längden, säger han.

Dagens moderna åderbråcksbehandlingar 
är både effektiva och skonsamma.

– Vi rekonstruerar venen som ger upp-
hov till åderbråcket med de allra modernas-
te laser- och radiofrekvensbehandlingarna. 
Själva ingreppet tar ungefär en timme och 
man kan således komma hem samma dag 
och återgå till sina vanliga aktiviteter. Efter 
tre månader får patienten göra ett återbesök 
då vi kontrollerar att behandlingen har varit 
framgångsrik. 

– När det gäller laserbehandlingen använ-
der vi tredje generationens laser, så kallad 

radial laser, som inte blir lika varm som tra-
ditionell laser. Många andra aktörer använder 
äldre typer av laser som blir över tusen gra-
der varma vilket blir mycket smärtsamt för 
patienten. 

I vissa fall kan det vara aktuellt med meto-
den VNUS Closure, en modern behandling 
som innebär att den stora venen på låret 
som ger upphov till åderbråcket tas bort 
med en tunn kateter som förs in i venen med  
en kanyl. 

– Det är en något dyrare behandling men 

går snabbt. Det görs bara ett stick, med lokal-
bedövning, vilket gör det till ett smärtfritt 
ingrepp, säger Jörgen Nörby.

Åderbråcksklinikerna startade sin verk-
samhet 2001 och specialiserar sig helt på åder-
bråck och ådernät. Idag har man fem kliniker 
i Danmark och tre i Sverige. 

– Hos oss är alla utbildade kärlkirurger 
samt operationssjuksköterskor. Samtliga i per-
sonalen har utfört minst 1000 årderbråcksbe-
handlingar var.

SOMMARFINA BEN  
För många innebär  

sommaren en efterlängtad  
möjlighet att få klä sig lätta 

och sköna shorts och  
kjolar. Men inte alla ser 
fram emot att visa mer  

hud. För personer med 
åderbråck kan sommaren 
vara en ganska obekväm 

tid. Då är det värt att  
komma ihåg att det finns 

effektiv hjälp att få.

10

10

Det viktiga  
är att behandla åder-
bråckens orsaker, och 
inte bara behandla 
symptomen.

Nu presenterar vi tredje utgåvan av  

VÅRDEN med intressanta reportage 

om allt från åderbråck till våra ögon, 

vårdförbundet och robotteknik. En stor 

förebild för oss är Martin Ingvar som 

verkligen skrivit flera beundransvärda 

böcker och är en välkänd hjärnforskare. 

Läs gärna den intressanta profilintervjun 

med honom!   

WENDELIN MEDIA önskar dig trevlig

läsning och en skön sommar och

återvinn gärna din tidning  

eller lämna den vidare …

Henriette & Philip Wendelin
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Med över 25 000 behandlingar bakom oss har vi Nordens största 
expertis inom området. På våra kliniker i Stockholm, Göteborg och 
Malmö behandlar våra erfarna kärlkirurger och sjuksköterskor dina 
åderbråck med moderna och skonsamma metoder. Du är på benen 
igen direkt efter behandlingen och ingen sjukskrivning är nödvändig.

DRÖMMER DU 
OM ATT BLI 
AV MED DINA 
ÅDERBRÅCK?

www.aderbracksklinikerna.se   |   020-140 1990



Är du sur?
Vägen till viktminskning går via kunskap om 
hur kroppen fungerar.

En av de mest grundläggande faktorerna 
till en osund kropp är kroppens pH-värde. 

Eva Bülow är utbildad sjuksköterska från 
Sophiahemmet i Stockholm med lång erfaren-
het av mat-och-kostfrågor. I Evas senaste bok 
”Ät Vad Du Är” beskrivs hur vår kropp vill få 
näring för att kunna reparera sig själv och hur 
man håller den så basisk som möjligt, en del 
av Bülow Metoden.

– 95 procent av de som kommer till klini-
ken är för sura. När man har rätt balans får 
kroppen det lättare att reparera celler, artärer-
na blir mjukare och immunförsvaret stärks, 
säger Eva Bülow. 

Nu går vi ner! 
Själva bantningsmetoden är uppdelad i tre 
faser. I den första, som är 23, 30 eller 40 
dagar lång får kunden bland annat följa ett 
strikt matschema. Följer man Bülow Meto-
den ordentligt är det just det onormala fet-
tet eller problemfettet som försvinner. Inte 
det strukturella fettet som finns mellan 
organ och muskulatur och inte heller töm-
mer metoden kroppens fettreserver, under-
hudsfettet. 

Under hela processen Fas 1 och Fas 2 så 
har man en egen coach att tala med dagligen. 
Under fas 2 tillför man nya livsmedel för att se 
hur kroppen reagerar så man anpassar såle-
des födointaget till individens specifika behov 
även i framtiden. I Fas 3, som är resten av 
livet, har man nu verktyg för att äta rätt och 
kombinera maten på ett sådant sätt att man 

inte går upp i vikt igen samt att man behål-
ler kroppen basisk, förutsatt att man följer det 
man fått lära sig. 

– Kom ihåg, du kan äta allting men inte all-
tid, säger Evas affärspartner Gustaf-Wilhelm 
Hellstedt!

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
FÖRETAGSPRESENTATION

Bülow Metoden,  
viktminskning på  

ett naturligt sätt där  
ca 98% av klienterna 

når sina mål.

DU KAN ÄTA ALLTING, MEN INTE ALLTID

FÖRETAGSPRESENTATION

OLAGLIGA LÄKEMEDEL
I år deltog ett hundratal länder i en årligen återkommande internationell  
kontrolloperation mot olagliga läkemedel. Cirka 11,1 miljoner tabletter,  
kapslar och ampuller har tagits i beslag och över 4 900 webbsidor har  
stängts. I Sverige har över åttio webbsidor anmälts.

INFO

Mer information om sommarerbjudande 
etc… hittar man på Bülow Clinics hem-
sida – www.bulowclinic.com eller ring 
direkt till kliniken på 08-661 50 03 

Gustaf-Wilhelm Hellstedt.
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Sluta-Röka-Linjen är en nationell, kostnadsfri 
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 ytter-
ligare genom att nu också erbjuda en chatt-

funktion 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.

FÖRETAGSPRESENTATION

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.

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  

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

Susanne Ghomashi, sjuk -
sköterska på Sluta-Röka-Linjen.

LÅNGSAMT DELAKTIGHETSARBETE
Arbetet med att främja full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
går för långsamt bland Sveriges myndigheter, menar Myndigheten för delak-
tighet. Det senaste året har det systematiska tillgänglighetsarbetet gått bakåt 
inom flera områden i jämförelse med föregående år. 

VARFÖR 
TA MER 
ÖSTROGEN 
ÄN DU 
BEHÖVER?
Torra, sköra slemhinnor i underlivet är ett vanligt problem vid östrogenbrist e� er 
klimakteriet. Klåda, sveda och smärta vid samlag är typiska symtom. Men torra slem-
hinnor kan enkelt behandlas – en låg dos östrogen lokalt i slidan brukar räcka. 

Estrokad® (vagitorier med 0,03 mg estriol) innehåller den lägsta dosen östrogen för 
behandling av torra slemhinnor i slidan.1,2  Varför ta mer östrogen än du behöver? 

Estrokad – ett receptfritt läkemedel som du hittar på närmaste apotek.

Lägsta 
östrogendosen!

LÄS MER PÅ: WWW.TORRASLEMHINNOR.NU
Referenser: 1. www.fass.se 2. Produktresumé Estrokad. www.fass.se  Estrokad (0,03 mg estriol) vagitorium. 
Receptfritt läkemedel. EF. ATC-kod: G03CA04. Indikation: Lokal behandling av vaginala symtom vid östrogenbrist 
hos postmenopausala kvinnor. Varningar och begränsningar: för behandling av postmenopausala symtom ska östro-
genbehandling endast påbörjas om symtomen påverkar livskvaliteten negativt. Vid all behandling ska en noggrann 
värdering av risk/nytta-balansen göras minst årligen och ska endast fortsätta så länge nyttan uppväger risken. 
Estrokad ska inte kombineras med HRT. Estrokad är inte indicerat under graviditet eller amning. Initialdos: 1 vagitorium 
dagligen i 3 veckor. Underhållsdos: 1 vagitorium 2 gånger i veckan. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 
3-4 veckor, kontakta läkare. Förpackning: 30 vagitorier i aluminiumstrips. Rek. pris på apotek är 139 kr. Produktresumén 
uppdaterad 2014-12-02. För ytterligare information se www.fass.se, www.campuspharma.se. 

Receptfritt!
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För att använda 
Estrokad korrekt, ta 
kontakt med din läkare 
för rätt diagnos och läs 
noga bipacksedeln innan 
behandling.

Förbättrar din hållning

Motverkar problem i 
rygg och nacke

Stretchar ut 
bröstmuskulaturen

076-77 60 777
www.starkevasten.se
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– Att starta Familjeläkarna i Saltsjöbaden 
var som en dröm för mig och min fru Maria 
Amér som är barnläkare, säger Stefan Amér, 
läkare. Efter många år på universitetssjukhus 
brann vi för att möta patienterna på ett nytt 
sätt. Första anhalten blev längre bort än pla-
nerat. Vi stationerade oss själva vid en liten 
ort långt norrut. Det utsatta och ensliga läget 
gjorde att vi kom patienterna närmre än på ett 
stort sjukhus. Med de erfarenheterna, bestäm-
de vi oss för att skapa en mottagning där vi 
tog hand om patienten som vi tar hand om 
vår egen familj. 

Det visade sig falla i god jord. Kort efter att 
de öppnat 2008 fick de börja leta efter en stör-
re lokal. 

– Vår nya mottagning knäckte oss nästan 
arbetsmässigt och ekonomiskt men resultatet 
blev fantastiskt. 

Husby – en större utmaning
Samma dag som de öppnade nytt i Saltsjö-
baden hörde de på radion att vårdcentralen i 
Husby skulle stängas. 

– Det kändes så fel. Redan innan invigning-
en var slut drog vi upp nya planer. Några måna-
der senare öppnade vi Familjeläkarna i Husby. 

Att driva vårdcentral i Husby är utmanande. 
En natt 2013 ringde brandkåren som behövde 
komma in och släcka bränder som uppstått 
under de kravaller som utbrutit. Några drama-
tiska dygn följde, men lugnet återkom snart. 

Bilden av Husby fokuserar på problem. 
"Vårdcentralen har stängts" sägs det ofta men 
åker man till Husby kan man själv se att där 
finns en livaktig vårdcentral sedan fem år. 

– Vi tror på Husbys framtid. Det finns kraft 
i den yngre generationen och flera har fått 
jobb hos oss. Vi har kunnat stödja läkare med 
utbildning från Irak och Sudan, till svensk 
legitimation. 

Olika medicinska behov
Men det är klart att det är stora kontraster 
mellan Stockholms rikaste och friskaste områ-
den och där vi har högst andel utlandsfödda 
och höga ohälsotal. I Saltsjöbaden är stress 
vanligt men många är friska upp i 80-årsål-
dern. I Husby är kroniska sjukdomar vanli-
ga från 50-årsåldern och ofta underbehand-
lade. ”Exotiska” sjukdomar som tuberkulos 
och syfilis förekommer. Många talar knappt 
svenska.  

– Andelen flyktingar har alltid varit högt, nu 
är erfarenheten av att ge adekvat vård till dem 
som flytt, extra värdefull.

Goda medicinska resultat
– Diabetikernas långtidsblodsocker har mins-
kat rejält sedan vi öppnade och en högre andel 
än genomsnittet i Sverige når nu målnivån för 
blodtryck, vilket innebär minskade risker för 
patienterna.

 
Teamarbete och kvalitetsarbete fram-
gångsfaktorer

Nyckeln är ett strukturerat omhändertagan-
de. Med ett eget program (Hälsosnurran) tar vi 
hand om kroniska patienter. 

– Vi arbetar med goda levnadsvanor. Spe-
ciellt stolt är jag över en arbetsmetod mot fall 
och frakturer hos äldre bland de närmare 100 

äldreboenden i Storstockholm där vi ansvarar 
för läkarvården. Fallolyckor är den vanligas-
te dödsorsaken hos äldre efter hjärtkärlsjuk-
dom och cancer. Sedan metoden infördes 2014 
har antalet frakturer på äldreboendena i bland 
annat Nacka och Solna halverats. Med team-
arbete kan onödigt lidande och sjukhusinlägg-
ningar undvikas.

Efter Saltsjöbaden, Husby och läkarinsatser 
på äldreboenden har vi nu vårdcentraler i Bål-
sta och Luthagen i Uppsala och ASIH (avance-
rad sjukvård i hemmet). 

– Vår viktigaste resurs är våra 200 medarbe-
tare i olika åldrar - även efter pensionsåldern. 
Vi blickar framåt där nya innovationer utveck-
lar sjukvården vidare.

FÖRETAGSPRESENTATION

Att samtidigt bedriva 
vård i ett av rikaste  

och i ett av de mest 
invandrartäta områdena 
i Sverige är utmanande. 

Teamarbete och system-
atiskt kvalitetsarbete kan 

dock ge goda resultat.

FAMILJELÄKARNA: FRÅN GLESBYGD 

TILL HUSBY VIA SALTSJÖBADEN

Familjeläkarnas nya arbetsmetoder 
har halverat fallfrakturer hos äldre.

MINDFUL EATING 
– ÄT BRA, MÅ BRA, GÅ NER I VIKT

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 sam-
hället lever i en tillvaro som skiljer sig från 
den vi är skapta för.

Vi är inte gjorda för att leva med obegränsad 
tillgång på socker, salt och fett.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 hjär-
nan fungerar, och om vilken mat som är nyttig, 
kan du fatta klokare beslut. Modern hjärnforsk-
ning och evolutionsmedicin går hand i hand 
med mindful eating som ger upplevelser och 

insikter som hjälper oss att göra förändringar.
Mindful Eating Center är en portal som fung-
erar som ett kunskapscenter och erbjuder 
kurser, utbildningar och seminarier. Projek-
tet 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 ger en rad konkreta 
verktyg för att bli vän med sin kropp, äta bra 
och gå ner i vikt.

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 känsloä-
tande. De hade också ökat sin förmåga att 
möta stress och förändrat sina ätbeteenden.

För den som själv vill hålla kurser ger 
Mindful Eating Center en instruktörsutbild-
ning i samarbete med Sverigehälsan. 

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

mat på ett lustfyllt sätt

INTRODUKTIONSDAG  
MINDFUL EATING

• 16 september maj klockan  
9.00 – 16.00 i Lund

• 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 vård och hälsoinriktad verksam-
het och vill lära sig grunderna i mindful 
eating.

• 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

MISSA INTE!

Beställ på 
Palmkrons.com

Ät bra  –  Må bra  –  Gå ner i vikt

Stefan Amér, läkare som grundade Familje-
läkarna tillsammans med hustrun Maria.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS

6



Bide.se
lektronisk Bidé



Agneta Schnittger berättar att miljontals 
amerikaner använder kolloidalt silver och 
redovisar mycket av det nuvarande forsk-
ningsläget på bland annat virusinfektioner 
och cancer. 

Kolloidalt silver består av silverjoner och 
nanopartiklar i destillerat eller avjoniserat 
vatten . De sägs ha hälsofrämjande effek-
ter och vara verksamt mot infektioner och 
inflammationer. Kolloidalt silver elimine-
rar effektivt svampar, bakterier, virus och 
olika parasiter. Rent silver i sig är inte giftigt. 
Levern tar hand om huvudparten och elimi-
nerar silvret genom gallan och avföringen, 
medan njurarna utsöndrar en mindre del. 

Silver finns i naturen
Spårämne av silver finns i kroppen hos alla 
människor och djur. Normalt får vi i oss 
70-88 mikrogram dagligen, från frukt, grönt 
och animalisk föda. Den allra största delen 
av det silver, som vi får i oss via dricksvatten 
och mat, utsöndras till 99 procent. 

Verksamt även mot  
antibiotikaresistenta bakterier 
Man har de senaste åren studerat kolloidalt 
silver i olika koncentrationer och olika par-
tikelstorlekar. Forskarna har kunnat belägga 
ett flertal olika verkningsmekanismer i stu-
dierna. Det har visat sig att silverpartiklarna 

kan ta sig igenom bakteriernas cellväggar och 
trasa sönder dem. Döda bakterier drar sedan 
till sig ytterligare silverpartiklar, som i sin tur 
tar död på  ytterligare omgivande levande 
bakterier. Kolloidalt silver har med andra ord 
ett angreppssätt som ger sig på bakteriernas 
energiförsörjning och överlevnadsförmåga. 
Forskarna har vidare funnit att silverjonerna 
är verksamma mot antibiotikaresistenta bak-
terier, ökar antibiotikans effekt och fungerar i 
sig som ett bredspektrumantibiotika. 

Dämpar inflammationer  
runt infekterade områden
Inom sjukvården används silverbaserade 
sårkompresser för att förhindra bakterie-
infektioner och accelerera läkning. Silver-
nanopartiklar får täcka ytor på olika implan-
tat och främmande kroppar såsom tandpro-
teser, benproteser, hjärtkatetrar, urinkatetrar 
och ortopediska implantat. Silver jonerna har 
enligt studier en blod förtunnande effekt, vil-
ket minskar risken för blodproppbildning.

Givande resultat – men fortsatta  
forskningsinsatser behövs
Det finns en väletablerad konsensus röran-
de kolloidalt silver som vattenreningspro-
dukt och som desinfektionsmedel. Silver-
jondesinficerat vatten används sedan länge 
både på stora fartyg samt av NASA. Kol-

loidalt silver som kosttillskott är i Sverige 
förbjudet av Livsmedelsverket, även om 
det är godkänt av FDA i USA. Att silver-
nanopartiklar skulle vara giftiga eller ha 
en negativ inverkan på däggdjurceller har 
inte visat sig i några studier, men fortsatta 
forskningsinsatser behövs för att till fullo 
kunna implementera silvernanopartiklar i 
den terapeutiska arsenalen. 

Hela artikeln finns tillgänglig på nätet och 
kan läsas här: http://tinyurl.com/zwzadqe
 

”Kolloidalt silver kan komma  
att ha stor framtida betydelse”

Under senare år har  
kolloidalt silver utsatts 
för en förtalskampanj 
där motståndarna till 
produkten använt sig av 
mass media för att för-
söka sprida en bild av 
att silver i denna extremt 
svaga och ofarliga form 
skulle vara både skadligt 
och overksamt. I en nyli-
gen publicerad artikel i 
den medicinska tidning-
en Medicinsk Access  
(Nummer 3, 2016) tar 
den svenska läkaren 
Agneta Schnittger upp 
mer saklig information. 

Agneta Schnittger, läkare,  
bosatt i Gordes Frankrike. 

DEBATT

Får du också huvud  värk 
av trådlös teknik?
Strålning från WiFi, surfplattor, mobiler 
och master kan enligt forskningen orsaka 
huvud värk, yrsel, koncentrationsproblem, 
sömn  svårig heter och andra symptom.  

Strålningen kan också orsaka cancer.  
Barn är särskilt känsliga.

Läs mer om riskerna  
och vad du kan göra:

www.stralskyddsstiftelsen.se

Stöd vårt arbete. Alla behöver få veta om riskerna. Bg 814-8504

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö 
skyddas mot skadlig elektro magnetisk strålning genom att informera om risker och 
publicera rekommendationer med Europarådets resolution 1815 som utgångspunkt. 
Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning och stärkt konsumentskydd.

Strålskyddsstiftelsen i samarbete med Föreningen Vågbrytaren
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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

Med fokus på framtidens vård

Det finns undergrupper som vi ännu inte lyckats 
att urskilja och identifiera, säger Lars Iversen, 
professor i dermatologi vid universitet i Aarhus. 

”Att bara tala om psoriasis och psoriasisartrit 
är en alltför grov upp delning. Nyanserna är fler, 
variationerna större.”
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NY BEHANDLING MOT STÖRANDE  
GLASKROPPSGRUMLINGAR

– Glaskroppsgrumlingar är små naturliga frag-
ment som flyter runt i ögats glaskropp och de 
flesta uppfattar dem som prickar eller små streck 
i synfältet, säger Björn Steén, överläkare, medi-
cine doktor och näthinnekirurg på Ögonlasern 
som är först i Sverige med Vitreolys. I USA har 
metoden utförts under mer än 20 års tid.

– Det som tidigare var ett ganska stort och 
dyrt ingrepp kan med laserbehandlingen utfö-
ras på mellan 20 och 40 minuter, helt smärt-
fritt och utan infektionsrisk.

Vitreolys utförs som ett mottagningsbesök. 
Du behöver inte övernatta på ett sjukhus. Ome-
delbart före behandlingen får du ögondroppar 
som vidgar pupillerna samt bedövar ögats yta.

En kontaktlins kommer sedan att placeras 
på ögat som skyddas av en klick smörjande 
gel. Laserstrålen levereras via ett specialdesig-
nat mikroskop. Under behandlingen kommer 
du möjligen kunna följa små, svarta prickar/
skuggor – vilket visar att grumlingarna har 
förångats till små gasbubblor.

– Efter behandlingen kan det kännas som 
om man är bländad och synen kan vara lite 
suddig i upp till ett dygn p.g.a. de pupillvid-
gande dropparna.

Om symptomen plötsligt uppstår från en 
dag till nästa kan det vara glaskroppsavloss-
ning, vilket betyder att glaskroppen släpper 
från näthinnan, det här är något som vanligt-
vis sker i 40-årsåldern och uppåt.

– Det gör inte ont när det händer, många 
märker det kanske inte direkt. 

Det är mycket viktigt att behandlingen utförs 
av en erfaren näthinnekirurg.

– Man bör försäkra sig om att den som 
utför laserbehandlingen, även har en gedigen 
kirurgisk erfarenhet av att operera näthinnor 
och glaskropp, säger Björn Steén.

Vem har nytta av Vitreolys? 
– Det är nödvändigt att först genomgå en 
ögonundersökning där vi kan avgöra om 
man är lämplig för Vitreolysbehandling. 
Unga patienter med floaters som ligger för 
nära näthinnan är inte behandlingsbara. 
Centralt liggande molnliknande grumlingar 
men även små distinkta ”flugor” mitt i syn-

fältet, som ligger längre bort från näthinnan  
är däremot idealiska för behandling med 
Vitreolys.

Störs du av rörliga prickar  
i synfältet? Det kan vara 

glaskroppsgrumlingar,  
floaters, som kan avlägsnas 

med hjälp av Vitreolys, en 
smärtfri laserbehandling.

Man bör  
försäkra sig om  
att den som utför 
laserbehandlingen, 
även har en gedigen 
kirurgisk erfarenhet 
av att operera  
näthinnor och  
glaskropp.

KORT OM ÖGONLASERN

ÖGONLASERN har kliniker i Stockholm, 
Eskilstuna, Göteborg, Jönköping, Kungs-
backa, Linköping, Lund, Norrköping och 
Växjö. Här möter du erfarna ögonspecialis-
ter, optiker och ögonsjuksköterskor som  
följer dig genom behandlingen. De har utfört 
ögonbehandlingar av synfel sedan 1990.
Vitreolys utförs av Björn Steén på kliniken  
i Stockholm. Du kan läsa mer på  
www.ogonlasern.se

Björn Steen, överläkare, medicine doktor och ögonspecialist på Ögonlasern som är först i Sverige 
med Vitreolys.

– Även om åderbråck i regel är ofarliga kan 
de ge upphov till olika former av besvär. Med 
nya skonsamma behandlingsmetoder kan 
man idag tryggt och effektivt behandla dessa 
med ett långvarigt resultat, säger Carl Henrik  
Schelp, kärlkirurg vid specialistkliniken 
Kirurgicentrum Öresund i Malmö.

Åderbråck kallas på fackspråk ”varicer” och 
betraktas som ett oskyldigt medicinskt till-
stånd. Ungefär 20–30 % av den vuxna befolk-
ningen, både kvinnor och män, drabbas av 
någon form av åderbråck, oftast på underbe-
net. Åderbråck kallas de utvidgade och sling-
riga ådror som ligger direkt under huden.

– Man vet att åderbråck både fysiskt och 
psykiskt kan vara obehagliga, smärtfulla och i 
mer sällsynta fall leda till mer allvarliga loka-
la problem, bland annat med återkommande 
ytliga blodproppar, klåda, eksemtendens och 
svårläkta bensår. I takt med ökande utbred-
ning upplever många tyngd- och spännings-
känsla i benet. De är ofta ömma och svullna 
i varma perioder eller på kvällen. Nattliga 
kramper är också ett vanligt besvär. 

Riskfaktorer för utveckling av åderbråck är 
en kombination av ärftlighet, stillastående och 
stillasittande arbete, till viss del övervikt och 
hos kvinnor graviditeter. Välfungerande klaf-
far i de ytliga venstammarna börjar med tiden 

”läcka”, vilket medför att blodet delvis flyter 
i ”fel riktning”, vilket i sin tur gör att tryck-
et i venstammarna ökar. De mindre venerna 
under huden motstår inte detta tryck och blir 
utvidgade och slingriga. Det är dessa vi ser 
direkt under huden. 

Kirurgicentrum Öresund erbjuder som en 
av få kliniker i Europa alla moderna behand-
lingsmetoder mot åderbråck. 

– Alla operationer och behandlingar utförs 
av specialistläkare i kärlkirurgi med stor erfa-
renhet av åderbråcksbehandling. Indikation 
för operation kan vara både medicinsk, före-
byggande eller rent kosmetisk. Med hjälp av 
en tunn kateter kan vi idag försluta de sjuka 

venerna från insidan. En behandling tar mellan  
20 och 40 minuter och utförs i lokal bedövning. 
Vid dessa skonsamma behandlingsformer 
behövs varken narkos eller sjukskrivning. Vi 
använder moderna tekniker som laser, steam 
(vattenånga), radiofrekvens och medicinskt 
lim, säger kärlkirurg Carl Henrik Schelp.

Han är en av de mest erfarna i världen när 
det gäller medicinsk limbehandling av åder-
bråck och har belönats med pris för detta.

Val av behandlingsmetod avgörs efter en 
grundlig ultraljudsundersökning av kärlen i 
benet. 

– På så sätt får varje patient en individu-
ellt anpassad och skräddarsydd behandling. Vi 
har lång erfarenhet men kort väntetid.

Historiskt sett har  
åderbråck ansetts vara 

ett kosmetiskt problem, 
ett tecken på åldrande. 
Idag vet vi bättre än så.

”ÅDERBRÅCK ÄR MER ÄN BARA ETT KOSMETISKT BESVÄR”

Carl Henrik Schelp, Kirurgi-
centrum Öresund i Malmö.

EGENODLAT ÄR KLIMATSMART   
”Ett klimatsmart sätt att få i sig det rekommenderade dagsbehovet 
av grönt och frukt är att äta egetodlat, berättar näringsterapeuten 
Marlene Gustawson. Att ta till vara det som naturens skafferi har att 
erbjuda är gratis, näringsrikt, klimatsmart och ekologiskt.”
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Framtiden knackar på dörren
Ut med gamla begrepp som tacksam patient, 
väntrumsväntan, ovisshet, planeringsbrist, 
köer och tjafsig informationshantering. In 
med det nya som stavas patienten i fokus, 
kvalitet i centrum, patientens egna mätningar 
men framför allt ett nytt synsätt som bygger 
på en service-modell. Kroniskt sjuka bör bli 
vårdens guldmedlemmar som får väsentligt 
bättre vård än idag med möjlighet att få speci-
alister i vården som guider med utgångspunkt 
i patientens egna upplevelser av sin hälsa.

Alltfler överlever svåra sjukdomar såsom 
t ex cancer, stroke och hjärtsjukdom. Dessa 
människor behöver vård med möjlighet att 
kunna följa och ge adekvat service från hälso- 
och sjukvården under lång tid.

Hälso- och sjukvårdens data är organisera-
de precis som ett tonårsrum. Allt som behövs 
finns men försvinner i oordningen. Det går 
att få fram viss information (motsvarande att 
hitta en enstaka strumpa) men att hitta något 
användbart är svårt (typ att hitta den andra 
strumpan i paret). Beskrivningssystemet för 
sjukvårdens data som tillämpas är som ett ton-
årsspråk. Data ligger typ ”nånstans”, hittar man 
nåt fel får man svaret ”whatever” och ungdo-
men svarar att det är inte mitt fel att det är stö-
kigt. Trots att det står stora skyltar om att ing-
en får gå in eller inget får tas från rummet är 
det full trafik av människor och saker bärs in 
och ut hela tiden.  Om man riktigt anstränger 
sig kan man hitta det man letar efter men då 
får man vaccinera sig ordentligt med tålamod 
och vara typ forskare. Städning sker då och då 
genom att saker sparkas åt sidan eller in i gar-
deroben men det minskar snarare än ökar möj-
ligheten att hitta det man letar efter.

Inom hälso- och sjukvården vet vi att det inte 
går att möta framtiden med dagens informa-

tionssystem. Sveriges landsting och regioner, 
som är ägare till dessa oordnade informa-
tionsmängder,  är i full färd med jätteinveste-
ringar för att klara framtidens krav. Miljarder 
ska investeras i drömmen om det självstädan-
de tonårsrummet. Det är just nu när det stora 
vägvalet ska ske, som det finns möjligheter att 
göra rätt. Det finns två modeller att välja.

Den ena modellen siktar mot ett rum där allt 
är färdigt redan från början och inte låter sig 
justeras längs vägen. Modellen kommer från 
en helt annan kultur där ordergivning fung-
erar och ekonomisk styrning dominerar. De 
som försökt den vägen utanför USA (t ex Fin-
land, Danmark och Storbritannien) signalerar 
nu stress och framtida orimliga kostnadsök-
ningar. Det andra alternativet är att man gör 
rätt från början och gradvis gå över i ett funk-
tionellt system.

Det är bara att inse att om tonåringen inte 
är engagerad i tonårsrummets organisation 
kommer det förbli som det är. Vägen är lång 
och arbetsam. Goda exempel finns och vi 
kan definiera ett korrekt vägval. Vi behö-
ver etablera ett gemensamt språk (seman-
tisk interoperabilitet) och en infrastruk-
tur som klarar hela patientens resa genom 
vården. Arbetet görs bäst inom vården med 
patienter som viktigaste samverkanspartner. 
Redan idag arbetar vi så här. Ett exempel är 
ett Program 4D som sker i samverkan mel-
lan Stockholms läns landsting och Karolin-
ska institutet. Patientens resa från vården 
mot ett liv i hälsa styr utformningen av hela 
informationskedjan. I detta projekt är fram-
tiden förflyttad till nuet. Tiden är inne för att 
demokratisera människors hälsa med hjälp 
av dagens och framtidens moderna tekno-
logi. Det är fullt möjigt.

Framtidens patienter 
kommer inte acceptera 
att bli behandlade som 

patienter. ”Vi möter en hel 
människa inte en patient 
med symptom och diag-
nos” måste inställningen 

vara från sjukvården. Det 
är en stor omställning.

Det är just nu 
när det stora 
vägvalet ska ske, 
som det finns 
möjligheter att 
göra rätt.

MARTIN INGVAR 

Ålder 61 år, född i Lund 
Bakgrund Blev medicine dok-
tor vid Lunds universitet 1982 på 
avhandlingen "Regional cere-
bral metabolism and blood flow 
during experimentally induced 
seizures". 1998 blev han biträdan-
de professor i klinisk neurofysio-
logi vid Karolinska institutet och 
1999 professor. 2007 utsågs han 
till professor i integrativ medicin 
vid Karolinska Institutet och chef 
för Osher Centrum för Integrativ 
Medicin.
Han är författare till "En liten bok 
om dyslexi", där han presenterar 
vägar skolan och samhället bör 
ta för att undvika onödiga kost-
nader.

FÖRETAGSPRESENTATION

– Våra program kompletterar varandra och ger 
redskap för att bland annat möta stress och ger 
insikter om hur vi möter oss själva, säger Camil-
la Sköld, Med Dr i Neurovetenskap, leg Sjuk-
gymnast, internationellt utbildad i mindful-
ness metodik och driver Center for Mindfulness 
Sweden, CfMS. Hon var tidigare engagerad i och 
stödjer Centrum för Social Hållbarhet, CSS vid 
Karolinska Institutet som arbetar för att skapa 
forskning, utbildning och spridning av med-
känsla och altruism i samhället.

Känslor av otillräcklighet genomsyrar varda-
gen för många.

– Det gör otrolig skillnad om man möter sig 
själv med medkänsla. Tittar man på det rent 
forskningsmässigt så aktiverar vårt beteende 
olika system. Möter man sig själv med värme 
och medkänsla så aktiveras trygghetssystemet 
och vid motsatsen så aktiveras kroppens hot-
system. Där man tidigare fokuserat mer på vad 

som pågår i kroppen, känslorna och tankarna 
så lyfter vi idag  mer direkt fram hur vi riktar 
vår uppmärksamhet, istället för att hacka på sig 
själv så lär vi ut verktyg om hur du blir din bäs-
ta vän och hur du kan motivera dig själv med 
medkänsla snarare än med självkritik.

Forskningsunderstödet blir allt starkare 
kring att mindfulnessbaserade och medkänslo-
fokuserade metoder är verksamma i att minska 
upplevelsen av negativa symptom och av att öka 
upplevelsen av positiva tillstånd. 

Kunskap och 
utbildning i mind-

fulness kombinerat 
med självmedkänsla 

ger verktyg för  
emotionell hållbarhet.

MINDFULNESS OCH SJÄLVMEDKÄNSLA

DJUR I VÅRDEN   
På Victoria vård och omsorgsboende i Malmö har Josefine 
Lundin, Leva Livet inspiratör och Marianne Nörremölle-
Larsson, aktivitetsansvarig, valt att använda djur i vården 
för att bidra till en mer meningsfull och rofylld vardag. 

VÅRA EXPERTISOMRÅDEN  
ÄR BLAND ANNAT:

• Mindfulnessbaserad Stressreduktion, 
MBSR-programmet och hela den certifie-
rande lärarutbildningen i MBSR.

• Mindful Self-Compassion, MSC-program-
met.

• Sedan 2007 ges en 7,5 poäng-kurs vid 
Karolinska Institutet inom ramen för alla 
grundutbildningsprogram för att ge stu-
denter under grundutbildning, respekti-
ve terapistuderande under basutbildning 
verktyg för egen stresshantering och när-
varo i patient- och klientmöten i sina kom-
mande yrken.

• Samarbetar och utbildar internationellt.

Camilla Sköld driver Center 
for Mindfulness Sweden, 
CfMS.

Det gör otrolig 
skillnad om man 
möter sig själv med 
medkänsla.

www.cfms.se
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Framtiden knackar på dörren

Vården kan göra så mycket mer för de som lider 
av benskörhet, osteoporos. Det säger Lisa Keisu 
Lennerlöf, ordförande i Osteoporosförbundet.

– Sjukvården kan med verksamma och bil-
liga läkemedel förebygga frakturer, säger hon.

Uppskattningsvis en halv miljon svensk-
ar har benskörhet vilket förorsakar samman-
lagt 80 000 frakturer per år och den totala 
kostnaden för samhället beräknas till cirka 
13 miljarder per år.

– Osteoporos är en tyst sjukdom och märks 
sällan förrän man råkar ut för sin första frak-
tur. Nio av tio patienter får ingen förebyggande 
behandling alls efter en benskörhetsfraktur. Det-
ta är oacceptabelt menar Lisa Keisu Lennerlöf.

Istället så skulle samverkan mellan primär-
vård och sjukhus skapa fungerande fraktur-
kedjor och därmed bidra till en tidig diagnos 
och med den rätt behandling.  

Det finns dock goda exempel, påpekar 
hon och lyfter fram region Gävleborg som 
tagit upp kampen mot benskörhet. Med ny 
avancerad utrustning och ett nytt sätt att 
fånga upp misstänkta fall förstärks nu vår-
den för länets patienter med benskörhet, 
osteoporos. 

– Satsningen innebär att diagnostiken 
underlättas och förebygger lidande och nya 
frakturer hos patienterna. Genom en bra 
organisation inom vården och kunskap om 
vad man själv kan göra så kan man också 
bromsa och minska följdverkningarna av den 
kroniska sjukdomen. Man tar sina mediciner, 
D-vitamin och kalcium enligt ordination samt 
dricker och äter mjölkprodukter, ost, fet fisk 
och gröna grönsaker. Styrke- och balansträ-
ning är också viktigt, vilket kan ske inom till 
exempel osteoporosskolor.

Lisa Keisu Lennerlöf, ordförande  
i Osteoporosförbundet.

ETT ÖGONBLICK ...

”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 pionjärer-
na i Sverige inom mindfulness och mindful 
eating och har skrivit en rad böcker i ämnet 
tillsammans med Katarina Lundblad, socio-
nom 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 
mindfulness, självmedkänsla och KBT. 
Boken är omväxlande, lättläst och pedago-
gisk och varvar tänkvärd fakta med spän-
nande och givande mindfuleating-övningar 
med läckra recept. Den gör det lätt att träna 
på egen hand.

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

ETT ÖGONBLICK ...

FÖRETAGSPRESENTATION

FOTO: GÖRAN HÖGBERG

1 AV 5 SLARVAR MED SOLSKYDDET
Svenska folket slarvar med solskyddet, visar en under-
sökning från Lloyds Apotek. Under sommaren struntar 
en av fem svenskar i att smörja in sig i ansiktet med 
solskyddsfaktor.

”Vi bytte till Västerleden 
för att kunna komma 

på drop-in om barnen 
skulle bli sjuka.”

Välj en annorlunda vårdcentral

Vårdcentral & BVC Åby
031- 380 48 41
  

Vårdcentral Grimmered
031- 380 48 49
 

  

Vårdcentral & BVC Majorna
031- 380 48 45
 

Rehabcenter Majorna
031- 380 48 48
  

Vårdcentral & BVC Frölunda
031- 380 48 40
 

Rehabcenter Frölunda
031- 380 48 48
  Välkommen på drop-in eller boka på nätet

www.vasterleden.se
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För en av fem påverkas vardagen av torra ögon. 
Det kan vara ögon som rinner ofta och för 
mycket, upprepade infektioner eller känslan av 
att man har svårt att öppna ögonen på morgo-
nen. Men trots att 20 % av befolkningen berörs 
så tas problematiken sällan upp på allvar i Nor-
den, till skillnad från i andra länder där torra 
ögon klassas som en ögonsjukdom. Det menar 
Fredrik Källmark, som är medicine doktor och 
klinikchef vid Källmarkskliniken, Sveriges enda 
specialistklinik för torra ögon. Han forskar och 
leder även doktorander i ämnet.

– Att ha torra, grusiga eller kliande ögon kan 
lätt bli en ond cirkel, där irriterade ögonlock kan 
få körtlarna att sluta fungera, förträngningar kan 
skapa en infektion – ja, det ena leder till det andra. 

Alla kan drabbas
Orsakerna bakom torra eller irriterade ögon 
kan vara många; olika systemsjukdomar, reu-
matiska sjukdomar, lungsjukdomar eller oli-
ka hudsjukdomar som rosacea eller atopiskt 
eksem. Det kan också bero på hormonella 
omställningar, biverkningar av olika läkemedel 
eller helt enkelt komma av en hög ålder.

– Många tror att det vanligaste orsaken är en 
hög ålder, men sanningen är att våra patienter 
oftast är i 40-årsåldern. De flesta är också kvin-
nor, ungefär 7 av 10. Även om de flesta har lik-
nande symptom så kan orsakerna bakom varie-
ra, därför är det viktigt att man först och främst 
tar reda på varför problemen uppstått, berättar 
Fredrik Källmark. 

De flesta kan bli helt symptomfria 
Om du har problem med torra och irriterande 

ögon är det viktigt att få hjälp. Det finns näm-
ligen hjälpt att få och prognoserna ser goda ut 
för den drabbade. 

– Jag vågar faktiskt sticka ut hakan och säga 
att ungefär 8 av 10 helt kan bli av med sina symp-
tom, fortsätter Fredrik Källmark. Och för de res-
terande finns det ofta behandlingar man kan ta 
till för att förbättra och underlätta. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att det inte är problem 
som löses under en natt. Ofta tar det från tre 
månader upp till ett år att blir återställd. 

Så gör du
Om du är besvärad av torra ögon kan du 
genomgå en första undersökning. Här kontrol-
leras ögonlock, hornhinnor, tårvätska, körtlar 
och eventuellt fett i körtlarna kan fotograferas 
och kartläggas. 

– Undersökningen ger en bra förståelse och 
en grund att gå vidare med, avslutar Fredrik Käll-
mark. Härifrån kan man ta fram en behandlings-

plan. Behandlingen kan vara värme, massage, 
egenvård så som droppar, men också kliniska 
behandlingar. Det är också viktigt att man samti-
digt tar tag i den bakomliggande orsaken.

Torra ögon kan ha 
många orsaker. Men  
nästan alla som har  
problem med torra,  

rinnande eller grusiga 
ögon kan bli helt eller  

delvis symptomfria.

MÅNGA MED TORRA OCH  

IRRITERADE ÖGON KAN BLI HJÄLPTA

VANLIGA SYMTOM:

• En torrhetskänsla
• Klåda
• Skav
• Sveda
• Irritation
• Infektioner
• Rinnande ögon
• En grusig känsla
• Svårighet att öppna ögonen på morgonen

Läs mer:
På www.kallmarkskliniken.se kan du läsa 
mer, och boka tid om du har besvär. Ingen 
remiss krävs. 

Fredrik Källmark, medicine 
doktor och klinikchef vid  
Källmarkskliniken.

FÖRETAGSPRESENTATION

Storsatsning på öron, näsa 
och hals på Cityakuten

Innehåll från Cityakuten Läs mer på: www.cityakuten.se

ANNONS. Innehåll från Cityakuten

   CITYAKUTEN I STOCKHOLM storsatsar på ett nytt 
komplett öron-, näsa- och halscenter. Vid Hötorget öpp-
nar i augusti ett center där man kan hjälpa patienter med 
bl a yrsel, tinnitus, snarkningar, bihålebesvär samt hals- 
och öroninfektioner. På ett och samma ställe ska man 
kunna få all vård och specialkompetens inom området.

–Vi är mycket stolta över att 
kunna erbjuda patienter en effektiv 
och högspecialiserad vård. Allt från 
första besök till operation kommer 
att finnas samlat på samma vå-
ningsplan mitt inne i Stockholm, 
säger Anders Nordqvist, VD på Ci-
tyakuten.

Ett tjugotal medarbetare har re-
kryterats. Bland personalen finns 
öron-, näsa- och halskirurger, anes-
tesiläkare, audiolog, audionom och 
specialistsjuksköterskor. Det blir ett 
team med erfarenhet av att behand-
la både barn och vuxna. Patienter 
med bl a kroniska öroninflammatio-
ner, återkommande halsinfektioner, 
nästäppa, näspolyper, bihålebesvär 
och oliksidig hörselnedsättning  
kommer att kunna få utredning och 

behandling på Cityakuten i framti-
den.

– Speciellt stolta är vi över att 
kunna erbjuda högkvalitativ vård 
av barn med öron-, näsa- och 
halsproblem. Vi har i vårt team 
mycket erfarna barn-narkosläkare 
säger Efrem Araia, verksamhetsle-
dare, överläkare och öron-, näsa- 
och halsspecialist som handplock-
ats för uppdraget.

– Det här är en drömlösning, att 
personalen har fått vara med från 
planeringsstadiet och påverka logis-
tiken och uppbyggnaden av enhe-
ten. Resultatet blir smidigt och pa-
tientanpassat. Det ger en trygg och 
säker miljö, fortsätter Efrem Araia. 

Han framhåller gärna sina med-
arbetare, tre av läkarna är ansvariga 

i Nationella Kvalitetsregistret för 
öron, näsa och hals och är med och 
följer upp och utvärderar metoder 
och behandlingar.

– Vi är ett inarbetat team med 
mycket erfarna specialister inom 
området, säger Efrem Araia.

Cityakuten, som är ett företag 
inom vårdkoncernen Praktiker-
tjänst, har investerat 20 miljoner 
kronor i den nya verksamheten och 
har ett avtal med Stockholms läns 
landsting vilket innebär att de väl-
komnar alla patienter som behöver 
specialistvård inom öron-näsa-hals.

OM CITYAKUTEN
CityAkuten har sedan 1983 bedrivit akut- och 
specialistsjukvård, hälsovård och tandvård i 
Stockholm och på flera andra orter. Ungefär 520 
anställda hjälps åt att ge bästa tänkbara vård. 
Här ingår närakuter, akutmottagning, 
specialistläkarmottagning, husläkarmottagning, 
vaccination- och resemedicinskt center, 
försäkringsmottagning och tandakut.
CityAkuten är ett helägt dotterbolag i 
Praktikertjänst.

”Speciellt stolta är vi över att kunna erbjuda högkvalitativ vård av barn med öron-, näsa- och 
halsproblem. Vi har i vårt team mycket erfarna barn-narkosläkare”, säger Efrem Araia, överlä-
kare och öron-, näsa- och halsspecialist på Cityakuten. FOTO: Jeanette Seflin
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Välkommen till 
en kostnadsfri 
informationskväll 
om åderbråck!

www.kirurgi-centrum-oresund.se

måndagen 27/6 kl 18-19, måndagen 8/8 kl 18-19, måndagen 15/8 kl 18-19

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 fi nner oss centralt 
i Malmö på Roslinsväg 18. Välkommen!

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 e� ektivt, tryggt och skonsamt med marknadens 
modernaste tekniker. Deltagare på seminariet erbjuds 
gratis konsultation och undersökning med ultraljud hos 
vår kärlkirurg.

Carl 
Henrik 

Schelp.



BLI AV MED TRÖTTA OCH SVULLNA  
BEN MED KOMPRESSIONSSTRUMPOR

När vi sitter stilla en längre tid, till exempel 
om vi har stillasittande arbeten eller när vi 
reser kan vi drabbas av svullna och trötta ben. 

– Det beror ofta på dålig blodcirkulation, 
förklarar Maud Häggblad, grundare av Funq 
Wear. Men det kan även bero på för hård 
belastning, att man arbetar stående på ett hårt 
golv, att man är överviktig eller när man är 
gravid. Då kan det vara bra att använda kom-
pressionsstrumpor.

Så fungerar kompressionsstrumporna
Inne i benet finns det klaffar som ser till att 
blodet flyter i riktning mot hjärtat. Vid svullna 
ben tänjer klaffarna ut sig och sluter inte tätt, 
vilket gör att blodcirkulationen i benen för-
sämras. Då kan man uppleva att benen svull-
nar upp och blir trötta.

Kompressionsstrumpor har ett graderat 
tryck som är högre vid ankeln och avtagande 
uppåt benet för att stimulera blodcirkulationen. 

– Kompressionsstrumpor har ett tryck över 
ankeln som gör att blodet lättare cirkulerar, fort-
sätter Maud Häggblad. På så sätt kan man mot-
verka den svullna och spända känslan som man 
kan få av att resa långt eller sitta stilla länge. 

Vem kan behöva kompressionsstrumpor?
Det är inte bara de som redan har problem 
med svullna och värkande fötter och ben som 
kan använda strumporna, utan även de som 
vill förekomma problemen. Sitter du stilla på 
ett kontor hela dagarna, eller står och går du 
på ett hårt golv? Då kan du använda kompres-
sionsstrumpor i  förebyggande syfte. Vid all-
varligare symptom såsom besvärande åder-
bråck eller venösa bensår bör du rådfråga din 
läkare innan avändning. 

– När du använder kompressionsstrumpor 
känns benen piggare, mer energifyllda och man 
orkar mer helt enkelt, avslutar Maud Häggblad.

Nu kommer  
sommaren, och med  

den varma dagar,  
mycket resande och 

långa promenader. Låt 
inte svullna och trötta ben  
besvära dig – ta hjälp av 
kompressionsstrumpor.

TIPS!

Så tar du på dig stumpan på ett enkelt sätt
Många kompressionsstrumpor och stöd-
strumpor är hårda och krångliga att ta på, 
vilket gör att en del drar sig för att använda 
strumporna. Ett tips är att vända strumpan 
ut och in, stoppa in tåspetsen i strumpans 
tå och rulla upp strumpan upp för benen. 
Ett annat är att använda diskhandskar för 
att få bättre grepp om strumpan.

FÖRETAGSPRESENTATION

KOM IHÅG ATT DRICKA VATTEN I SOMMAR   
Det finns inget som släcker törsten bättre än ett glas isvatten. 
Varför inte göra glaset mer intressant genom att göra iskuber 
med smak? Jordgubb, blåbär, hallon eller kiwi är alla bra  
alternativ.

www.funqwear.se

I så fall behöver du inte läsa den här annonsen. Men om du har åderbråck eller 
ådernät som du vill bli av med, är du välkommen att ringa oss! 

Venous Centre är Sveriges enda helspecialiserade åderbråcksklinik.  
Vi  har även specialutbildade team för behandling av ådernät.  

Våra kliniker finns i Stockholm, Malmö och Göteborg. 

Ring och boka tid för en ultraljudsundersökning, så tar vi reda på orsaken  
till dina problem och erbjuder behandling med moderna och skon

samma metoder, som ger ett snabbt och bestående resultat. 

Vi accepterar privat sjukvårdsförsäkring för behandling av åderbråck. 

Läs mer om oss på www.scandinavianvc.se 

ÄR DU NÖJD MED DINA BEN?

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

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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Vi har 30 medarbetare och 6 fasta läkare varav 5 är 
specialister i allmänmedicin. Uppdraget avser att bedriva 
en primärvårdsmottagning med vårdcentral, inklusive allmän-
medicinsk läkarmottagning, hemsjukvård, läkarbesök på sär-
skilt boende, barnavårdscentral, distriktssköterskemottagning, 
astma-kol mottagning, diabetesmottagning samt psykosocialt 
omhändertagande i form av stödsamtal, evaluering och kort-
tidsterapi.

Barnavårdscentralen har idag ca 800 inskrivna barn, och 
bemannas av fyra distrikts- och barnsjuksköterskor samt en 
barnläkare. Arbetet följer det basprogram som gäller för alla 
barn i Sverige.

Till patienter som är 65 år eller äldre har vi mottagningen 
Seniorhälsa Plus, där vi erbjuder alla våra äldre listade patient-
er en årlig hälsokontroll, i vilken ingår bland annat blodtry-
cksmätning, puls, annan provtagning samt ett hälsosamtal. Vid 
eventuella fynd i samband med hälsokontrollen bokas tid till 
läkare. Seniorhälsa Plus arbetar med hälsobefrämjande, sjuk-

domsförebyggande och riskidentifi erande vård. Arbetet omfat-
tar planering, samordning och samverkan kring den enskilde 
individens sjukvård och omsorgsinsatser. 

Vårdcentralen ansvarar för ett äldreboende och ett korttids-
boende samt för patienter i hemsjukvård. Vårdcentralen har 
rehabkoordinator och har regelbundna samordningsmöten med 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten.

Vårdcentralen driver även Jourcentralen Kortedala Torg 
som fi nns i samma lokaler och har öppet vardagar fram till 
klockan 22.00 samt alla helger 10.00 – 16.00 inklusive stor-
helger.

Nya Vårdcentralen Kortedala Torg är verksamma i ett mång-
kulturellt område i Göteborg, och vi har en personalgrupp som 
speglar detta med en rik blandning av människor från olika 
bakgrunder. Personalgruppen präglas idag av mycket god 
stämning och sammanhållning, och många studenter, prakti-
kanter och inhyrda som varit hos oss har framhållit att det är 
en unik arbetsplats i många avseenden.

1. EN SPECIALISTLÄKARE I ALLMÄNMEDICIN. 
Du kommer att ingå i vårt läkarteam och arbeta med sedvan-
lig distriktsläkarverksamhet, som omfattar såväl planerad mot-
tagning som drop-in mottagning. Om intresse fi nns så erbjuds 
även möjlighet att arbeta på jourmottagningen på kvällstid. En 
fördel är om du är intresserad av att delta i forskningsprojekt 
kring utsatta grupper i samhället.

2. EN LEGITIMERAD LÄKARE 
FÖR ST-TJÄNSTGÖRING
Du kommer att ingå i vårt läkarteam och arbeta inom hela vår 
verksamhet. Tjänstgöringen kommer att omfatta såväl plane-
rad som oplanerad mottagning och jourtjänstgöring. Du kom-
mer att få en bred erfarenhet av såväl läkarmottagning, häl-
sofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, asylmedicin, 
försäkringsmedicin, äldreboende, palliativ vård samt jourmot-
tagning. Vi har idag 5 fasta specialister i allmänmedicin och 
har därför en mycket god handledningskapacitet. Tid för instu-
dering, administration och handledning kommer att fi nnas i 
ditt schema. 

3. EN DISTRIKTSSKÖTERSKA
Du kommer att ingå i vårt team av distriktssköterskor och arbeta 
både med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, 
och med sedvanlig distriktssköterskemottagning, samt telefon-
rådgivning och triagering på vårdcentralen. Arbetet bedrivs i 
nära samarbete med andra professioner samt med läkargrup-
pen. En fördel är om du även har specialistsjuksköterskeutbild-
ning inom astma-KOL, diabetes eller hypertoni sjukdomar.

Vi söker Dig som tycker om Ditt arbete, som gillar utmaningar 
och nytänkande. Du är en utpräglad samarbetsmänniska och 
Du har god struktur och disciplin både på Dig själv och Ditt 
arbete. Du möter varje människa med respekt och empati och 
lägger stor vikt vid ett gott bemötande oavsett vem Du möter.

Arbetsgivaren lägger stor vikt vid personlig lämplighet och 
samarbetsförmåga. Bifoga CV samt kopior av legitimationer 
och betyg med Din ansökan, samt ange minst två referenser. 
För samtliga tjänster gäller provanställning i 6 månader. Lön 
efter överenskommelse. Ange löneanspråk i din ansökan.

Arbetsgivaren har kollektivavtal. Samtliga anställda erbjuds 
möjlighet till löneväxling och tjänstebil. 

För mera information om Nya Vårdcentralen Kortedala Torg, 
var god besök vår hemsida www.vivast.se, Du kan även ringa 
vår VD och verksamhetschef Lars Gustafsson på telefon 
073 – 59 75 829.

Sista dag för ansökan är 2016-07-01. 
Välkommen med Din ansökan.

Nya Vårdcentralen Kortedala Torg är en godkänd 
vårdcentral inom VG Primärvård. Vi har varit 
verksamma sedan 2009 och har idag 8 300 
listade patienter. Vi välkomnar alla patienter 
på jämlika villkor oavsett kön, ålder, etnicitet, 
religiös eller politisk uppfattning, kulturell 
bakgrund eller sexuell läggning.

www.vivast.se

Då vårdcentralen har vuxit stadigt i 7 år och vi har 
byggt ut lokalerna för verksamheten söker vi nu:



www.uik-stockholm.com
Drottninggatan 65, 111 36 Stockholm
tel. 08- 611 82 50

– 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 erektil dys-
funktion (ED) är ett van-
ligt problem. Men trots 
att det är så många män 
som drabbas är det fort-
farande förknippat med 
stor skam. Samtidigt finns 
det goda möjligheter att 
behandla impotens. Det 
säger Dr Essam Mansour 
på Urologi och Inkon-
tinens Kliniken i Stock-
holm. Här erbjuds näm-
ligen en unik stötvågs-
behandling.

UNIK STÖTVÅGSBEHANDLING  
HJÄLPER MOT EREKTIONSPROBLEM 

Dr Essam Mansour behandlar erektionsbesvär med en unik stötvågsbehandling.

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION

– Vi är den lilla, stora utmanaren i behandlings-
branschen med behandlingar som ligger i tiden 
och som är anpassade efter det moderna sam-
hällets krav. Allt fler använder våra tjänster på 
grund av de goda slutresultaten, säger han.

Human Gardenings multidisciplinära 
team har lång erfarenhet av att arbeta med 
alkoholism och beroende. Flera i teamet har 
egen erfarenhet av missbruk och lång nykter-
het bakom sig. 

Mikael Lund, som själv har 24 års erfaren-
het av behandling för beroende, känner vi igen 
från bland annat från tv-programmet Lyxfäl-
lan där han medverkar som livsstilscoach åt 
människor med beroendeproblematik. 

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

På Human Gardening erbjuder man ett sex, 
nio eller tolv veckor långt öppenvårdspro-
gram, beroende 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.

– Vår konkurrensfördel jämfört med 
många av våra kollegor i branschen är just 

att vi har mindre grupper, max sex personer i 
varje, kombinerat med stort personligt enga-
gemang. Därigenom får vi också ett mycket 
högre resultat. I vår senaste undersökning 
har vi efter avslutad behandling 73 procents 
bibehållen nykterhet och drogfrihet, vilket 
ligger cirka 10-20 procent över snittet.

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 patien-
ten, oavsett beroende, möter sin egen verk-
lighet i förhållande till beroendet. Man mås-
te förstå är att det inte är drogen som är vår 
fiende, utan förnekelsen. Det är först när för-
nekelsen bryts 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 ock-
så 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 perso-
nen ska hitta sitt riktiga jag. En av de saker 
som driver mig är att plocka tillbaka talang-
en, kunskapen och det mänskliga kapitalet 
som beroendet tar bort från oss alla, säger 
Mikael Lund.

Läs mer på humangardening.se

Att tillfriskna från alko-
holism eller en beroen-

desjukdom är bland det 
svåraste en människa kan 
gå igenom. Det vet Mikael 
Lund, en av Sveriges främ-
sta experter på beroende, 
medberoende och tillfrisk-

nande. Han driver före-
taget Human Gardening, 
som erbjuder behandling 

av beroende och med-
beroende. Konceptet har 

sedan starten 2012 rönt 
stora framgångar.

BEHANDLING MED PERSONLIGT ENGAGEMANG

Mikael Lund, en av Sveriges främsta experter 
på beroende, medberoende och tillfrisknande. 

FLER SKADOR BLAND  
RESANDE PENSIONÄRER   
Sedan 2007 har antalet svenska pensionärer som skadar 
sig utomlands mer än tredubblats. Under förra året behövde 
14 procent av de skadelidande hjälp med hemtransport.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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läs mer på folkhälsa.nu

En ny studie från PwC visar 
att det finns en stor öppenhet i 
 Sverige för nya digitala vårdlös-
ningar. Hela 3 av 4 respondenter 
i studien kan tänka sig att över-
vakas i hemmet av en trådlös 
hjärtmonitor och över hälften 
kan tänka sig att kontrollera vi-
tala värden hemma med hjälp av 
en apparat kopplad till en smart-
phone.

–  40 procent i vår studie svarar att de 
är positiva till att välja virtuella vård-
lösningar framför traditionella och 
ungefär lika många tror att virtuell 
vård kan leda till snabbare tillgång till 
vård. Studien bekräftar en trend som 
vi sett under en längre tid, säger Jon 
Arwidson, partner och branschansva-
rig för hälso- och sjukvård på PwC.

”Gör-det-själv”
Egenvård innefattar till exempel diag-
nostisering på distans utifrån prover 
som patienten själv kan ta i hem-
met. Det skulle kunna gälla mätning 
av blodtryck eller blodsockernivåer. 
Över hälften (54 procent) av de som 
svarat i studien är positivt inställda 
till att göra den sortens enklare tester 
i hemmet. Av samtliga respondenter 

svarade 33 procent att de positivt in-
ställda även till mer avancerad vård i 
hemmet.
 –  Flera resultat överensstämmer 
med en liknande amerikansk studie 
från 2013 genomförd av PwC:s Health 
Research Institute. Men jämfört med 
amerikanerna verkar vi i Sverige vara 
mer positiva till virtuella lösningar 
och enklare diagnosticering via exem-
pelvis urintest eller EKG-provtagning 
hemmavid, säger Sarah Lidé, mana-
ger och branschspecialist för hälso- 
och sjukvård på PwC.
 En tredjedel av de respondenterna 
är öppna för att genomföra ett läkar-
besök via en mobilapplikation och 
ungefär en femtedel kan tänka sig att 
göra ett läkarbesök- eller sjuksköters-
kebesök via ett videosamtal. 

Möjligt med årliga  
besparingar i miljardklassen
I takt med att svenskar lever allt läng-
re så belastas vårdapparaten allt hår-
dare. Hela 85 procent av Sveriges pen-
sio närer har minst en kronisk sjukdom 
och 66 procent har två kroniska sjuk-
domar. Vården av landets kroniskt 
sjuka patienter står för 80–85 procent 
av Sveriges totala vårdkostnader.
 –  Om en av tre personer med kro-

niska sjukdomar skulle välja virtuel-
la vårdlösningar kan det innebära en 
kostnadsbesparing på cirka 370 mil-
joner per år. Om en av fem svenskar 
skulle välja att göra hälften av sina lä-
karbesök virtuellt istället för i primär-
vården kan det innebära en kostnads-
besparing på 1,2 miljarder kronor per 
år, säger Jon Arwidson.

Om undersökningen
•  Webbenkätundersökning genomförd 

i april 2015.
•  Enkäten skickades ut till cirka 2 600 

svenskar, 1 034 svarade vilket inne-
bär en svarsfrekvens på cirka 40 
procent.

•  Respondenterna är slumpvis utvalda 
och i åldern 18–75 år.

Ny teknik kan spara 
vårdmiljarder årligen

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande 
inom revision, redovisning, skat-
te- och affärsrådgivning med 3 800 
medarbetare på 100 kontor runt om 
i landet. Med erfarenhet och unik 
branschkunskap utvecklar vi värden 
för våra 60 000 kunder vilka utgörs 
av globala företag, svenska stor-
företag och organisationer, mindre 
och medel stora, främst lokala företag 
samt den offentliga sektorn.

Jon Arwidson, partner och 
branschansvarig för hälso- 
och sjukvård på PwC.
jon.arwidson@se.pwc.com  
070-92 93 102

Sarah Lide, manager och 
branschspecialist för hälso- 
och sjukvård på PwC.
sarah.lide@se.pwc.com  
072-584 92 08

SensoDetect®-metoden mäter hjärnstammens 
reaktion, s k evoked potentials, på uppspelade 
klick-ljud och är idag ett objektivt diagnostiskt 
stöd för ADHD, Aspergers syndrom och schizo-
freni. Fem stycken ytelektroder fästs på patien-
tens huvud (tre i pannan samt en bakom  vardera 
öra på mastoideusutskottet) för att registrera 
evoked potentials som induceras genom 15 mi-
nuters lyssnande till uppspelade klick-ljud via 
hörlurar från hjärnstamsaudiometern Senso-
Detect® BERA (Brainstem Evoked Response 
Audiometer). Rådata skickas till SensoDetect 
för signalprocessering av SensoDetect® BAS 

(Brain Analysis Support) som även utför algo-
ritmisk jämförelse mot databas och ger ana-
lyssvar.

Metoden har potential för att snabbare och 
säkrare identifiera eller utesluta samsjuklighet 
för adekvat behandling. Detta ger utrymme för 
sjukvården att förkorta utredningstid till gagn för 
patient och anhöriga. Metoden kräver inget ak-
tivt deltagande från patienten som tillåts somna 
under mätningen. Därmed reduceras risker med 
enbart subjektiv bedömning och eventuella pro-
blem med bristande kommunikation.

SensoDetect vidareutvecklar idag tekniken för att 
identifiera biosignaturer i hjärnstamsaudiogram 
för ytterligare neuropsykiatriska tillstånd såsom 
bipolär sjukdom, depression, ADHD för barn- 
och ungdom samt för demenssjukdomar. Det 
är viktigt att kunna ställa diagnos även på dessa 
sjukdomar utifrån biologiskt perspektiv utan att 
uteslutande förlita sig till intervju och skattning 
då behandlingen oftast är medicinering.

Biologiskt komplement för psykiatrin att snabbare och säkrare identifiera eller utesluta 
ADHD, Aspergers syndrom och schizofreni
– Objektiva & patientvänliga SensoDetect@-metoden

Foto: Pelle Hybinette

UTMANINGEN
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de största hoten mot patient-
säkerheten i hälso- och sjukvården. Förutom stort lidande uppskattas de 
vårdrelaterade infektionerna årligen orsaka 750 000 extra vårddagar till en 
kostnad av 6,5 miljarder kronor. Infektionerna kan uppstå vid inläggning, 
undersökning, behandling samt rehabilitering och smittkällorna kan vara 
allt från andra patienter, personal, besökare, utrustningen eller omgivnin-
gen. Smittspridning upphör om smittkedjan bryts.

VÅR LÖSNING
UV-Disinfection-Robot® är en mobil desinfektion robot som kan köra runt 
och desinfi cera patientrummen med tillhörande badrum. Den består av en 
självgående robotplattform (AGV) och ett UV- ljussystem. Roboten tar sig 
självständigt till kända infektionshärdar såsom handfat, sängar, handtag m.m. 
UV-Disinfection-Robot kan också användas i många andra sjukhusmiljöer, 
inklusive operationssalar, fl erbäddsrum, isoleringsrum och renrumsmiljöer. 
Roboten har utvecklats med visionen om ett användarvänligt och fl exibelt 
desinfi ceringsverktyg för hälso- och sjukvård, vilket bland annat innebär att 
roboten kräver väldigt liten mänsklig interaktion och har därför en minimal 
inverkan på sjukhuspersonalens arbetsfl öde.

www.blue-ocean-robotics.se    •    info@blue-ocean-robotics.se    •    021-120 950

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS



– Vårdbehovet vi har framför oss är stort och 
det borde satsas ordentligt på vägledning mot 
hållbara mat- och livsstilsvanor, säger Jonas 
Bergqvist leg. sjukgymnast, träningscoach och 
funktionsmedicinsk terapeut med över 10 års 
erfarenhet av kliniskt arbete.

Jonas Bergqvist är idag en av Sveriges främ-
sta Paleoförespråkare.

När du stiger upp på morgonen, äter en 
normal frukost, borstar tänderna, stressar till 
jobbet, äter en snabblunch på stående fot, job-
bar intensivt och stillasittandes större del av 
dagen, åker hem och lagar en normal middag, 
lägger barnen och sedan slötittar på TV så för-
står dina gener ingenting. 

– De är helt kidnappade av den moder-
na livsstilen. Samhällsutvecklingen innebär 
att vi växlat upp tempot rejält och vi börjar 
helt enkelt tumma på vad vår biologi klarar 
av, säger han.

Våra metabola, hormonella och inflamma-
toriska system är än idag anpassade för ett 
liv ute i naturen. Så med den utgångspunk-
ten är det inte svårt att förstå att vår biologi 
ofta kommer på kraftig kollisionskurs med det 
moderna livet. Övervikt, diabetes, demens, 
reumatism, mag- tarmproblem, allergier och 

utmattningsdepressioner är alla konsekvenser 
av en kollision mellan evolutionär biologi och 
moderna livsstilsvanor. Denna kunskap och 
detta synsätt utgör Paleo.

Intresset för hur man kombinerar kunska-
pen om mat och livsstil med fysiologiska pro-
cesser har ökat inom vården. 

– Paleos Institutes utbildningar inom kost-
rådgivning och funktionsmedicinisk terapeut 
ger vårdpersonal ett kompletterande synsätt 
kring näringslära och livsstilens betydelse för 
läkande. Vi har satsat på utbildningar som 
vilar på hög vetenskaplig grund, vi visar på en 
färdriktning så att de i sin tur kan vägleda sina 
patienter, säger Jonas Bergqvist.

LIVSSTIL UTMANAR VÅR BIOLOGI
Sjukvården står inför 
enorma utmaningar,  

inte minst så ökar  
livsstilssjukdomarna.
I dag har fler än 400  

miljoner människor  
diabetes, de kommande 
25 åren kommer antalet

att minst öka till den  
väldiga siffran 640  

miljoner. Också i Sverige 
är ökningen dramatisk.

År 2040 kommer det att 
finnas långt fler än  
600 000 svenska  

diabetiker. KORT OM PALEO

Paleo uttryckt i ett medicinskt synsätt kallas 
evolutionsmedicin. Det innebär betraktelse-
sättet att sjukdoms- och friskvårdsprocesser 
kan förklaras utifrån ett evolutionärt synsätt 
med vetenskapligt underlag.

Samhällsutvecklingen 
innebär att vi växlat 
upp tempot rejält och 
vi börjar helt enkelt 
tumma på vad vår  
biologi klarar av

Jonas Bergqvist, leg. sjukgymnast, tränings-
coach och funktionsmedicinsk terapeut. 

5 VARNINGSTECKEN SOM VISAR  
ATT DU STRESSAR FÖR MYCKET 
1. Magproblem
2. Du tappar hår
3. Finnar och dålig hy

4. Ryggont
5. Utslag och eksem

Källa: Gi-boxen

Ser du tröttare ut
än du känner dig?
Boka en tid för fri konsultation

Ögonlocksakademin är en
klinik specialiserad på ögonlockskirurgi.

ÖSTRA ÅGATAN 9 753 22 UPPSALA
TELEFON: 018-470 46 00

info@ogonlocksakademin.se
www.ogonlocksakademin.se
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ÖSTRA ÅGATAN 9 753 22 UPPSALA | TELEFON: 018-470 46 00

info@ogonlocksakademin.se | www.ogonlocksakademin.se

Ögonlocksakademin är en
klinik specialiserad på ögonlockskirurgi.

Boka en tid för fri konsultation
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 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.

®
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MADE IN EU

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 – och ger bättre sömn därmed bättre livskvalitet. Den som sover bra – vaknar  
också mer utvilad. 

Det här handlar om en medicinteknisk CE-märkt 
produkt – som är fysiologiskt rätt utformad. 
Huvudet böjs lätt bakåt, hakan skjuts något framåt 
och andningen sker främst via näsan. Halsen får 
”öppnare spjäll” och andningen underlättas via 
friare luftvägar – därmed 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. Begreppet ska dock inte förväxlas 
med den allvarligare diagnosen sömnapnésyndrom, 
som innebär 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 omgivning, först 
hennes pappa och sedan livspartners. 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 proto- 
typ 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 utmanande 
resa för Eezyflow. Ett besked, som senare uppen-
bart 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 produktutvecklingen tog ett antal  
sidospår.  
    Samtidigt attraherades ändå investerare av idén,  
bland annat via Innovationsbron och UIC i Uppsala.  

Den första prototypen tillverkades på en fabrik i 
Småland. 

– Men designen och komforten blev inte tillräck-
ligt bra då kragen inte gjöts, dessutom användes fel 
PUR-material. Den gick helt enkelt inte att visa upp, 
säger Ann-Christine Krook som inte lät sig avskräckas.

Efter fler turer med konstruktörer och leveran- 
törer, finslipning av ritningarna och arbete med att 
säkerställa att produkten är fri från skadliga ämnen 
har nu äntligen Eezyflow hittat rätt. En tillverkare 
i Danmark, Tinby, gjuter kragen och Covestro (f.d 
Bayer Material Science) gör vätskorna som behövs 
för själva gjutningen.  
    Under resans gång har Ann-Christine 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 risk att
utveckla sömnapnésyndrom vilket klassas som en 
sjukdom. Det kan bli början på en hel kedja problem, 
såsom hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och diabetes 2. 
    Sedan Eezyflow kom ut på marknaden förra året 
har Ann-Christine Krook fått många fina omdömen. 

– Flera hör av sig och berättar att deras snark-
ning 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 exem-
pel 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, sovposition 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.

Med friare luftvägar reduceras snarkning  
i olika grad beroende på anatomi, vikt,  
leverne, ålder och hur länge man snarkat.  
Ett skonsamt val vid egenvård.

• CE-märkt medicinteknisk produkt.

• Tillverkad i Sverige och Danmark.

• Tygerna till överdragen är tillverkade i 
Sverige av 100 % ekologisk bomull.

• Rekommenderas även som resekrage.

• Kan kombineras med näsvidgare eller 
snarkskena. 

Vid misstanke om sömnapnésyndrom  
kontakta en sömnklinik för utredning och 
effektiv behandling.  

Mer information om Eezyflow by Anti-Snore 
Partner Sweden AB: 

www.eezyflow.com  
kundservice@eezyflow.com 
Tel. 08 - 636 50 30

EEZYFLOW  SOVKRAGE

FAKTA EEZYFLOW
Eezyflow är en fysiologiskt utformad  
sovkrage, mjuk och tryckavlastande,  
inställbar i höjdled samt fjädrande.  
Sovpositionen är baserad på stabilt  
sidoläge. Eezyflow hjälper till med att  
hålla huvudet lätt sträckt bakåt, något 
framskjuten käke och stängd mun. 

Bättre sömn - Bättre liv!

®
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Tänk dig att lida av en ständig klumpkänsla, 
halsbränna eller rethosta, att våndas över om 
tuggan du svalt ska sätta sig på tvären och 
du behöver kräkas. Minst tio procent av den 
så kallade friska, arbetsföra befolkningen - 
de som inte fått sina problem via sjukdom 
– lider av dysfagi. För dem kan varje måltid 
vara ett helvete.

Forskaren Mary Hägg har vigt sitt liv åt att 
synliggöra, samt hitta en effektiv behandlings-
metod för sväljsvårigheter. I grunden är hon 
tandläkare. Det var när hon mötte strokedrab-
bade, personer med hjärnskador och mellan-
gärdesbråckpatienter, alla med någon typ av 
problematik i ät- tal- andnings- och sväljme-
kanismen, som hon kände en frustation över 
att inte kunna vara mer behjälplig.

Frustationen blev språngbrädan till en mer 
än tjugo år lång och ännu pågående forskar-
karriär. Mary Hägg lyckades belysa interaktio-
nen mellan sväljmekanismens tre olika nivåer. 
Hon uppfann även en munhantel med tillhö-
rande behandlingsmetod, som effektivt akti-
verar kroppens egna naturliga system från 
mun, hjärna ner till magsäck, vilket leder till 
att människor kan svälja igen. Metoden har 
också god effekt på snarkproblem. 

Snarkning är nästan borta
Paret Eva Råbom och Roland Lönnberg har 
båda tränat med munhanteln. Eva led av sura 

uppstötningar och Roland snarkade och hade 
sömnapné.

Det var efter en föreläsning med forskaren 
Mary Hägg som paret slog till och köpte var-
sin munhantel.

– Det var en intressant föreläsning. Det lät 
logiskt alltihop, säger Roland.

Båda satte igång med träningen och det tog 
inte många veckor innan de började märka av 
resultat.

– Det gick över förväntan. Snarkandet mins-
kade ganska fort och nu några månader sena-
re har jag inte heller någon sömnapné, säger 
Roland lättad över att återfått sin nattsömn. Han 
är överlag betydligt piggare dagtid och blir inte 
heller längre sömning vid bilkörning.

För sambon Eva, som dras med ett troligt 
mellangärdesbråck, gick det också ganska bra. 
Inledningsvis i varje fall. 

– I början skötte jag mig och blev nästan 
kvitt halsbrännan och mina sura uppstötning-
ar. Då blev jag bekväm och började fuska. Ren 
slöhet av mig eftersom träningsinsatsen, på 
några få minuter per dag är så liten. Det kla-
rar alla, menar Eva insiktsfullt och lovar att 
hon ska ta nya träningstag.

Paret har, liksom många andra sammanbo-
ende där någon snarkar, skilda sovrum. Något 
som kanske förändras nu när Roland knappt 
snarkar alls?

– Ha, då får minsann Eva köra igång med sin 
munhantel. Hon vill ju inte gärna medge det, 
men även hon snarkar, säger Roland och ser 
på sin sambo.

EFFEKTIV BEHANDLINGSMETOD MOT 
SVÄLJSVÅRIGHETER OCH SNARKNING 

Runt 35 000 svenskar har diagnosen glutenintolerans 
men mörkertalet kan vara upp emot 200 000. Vanliga  
symtom är gaser, ”buller” i magen, magsmärtor, 
diarré eller förstoppning. 
   Det är inte heller ovanligt att uppleva en trötthet 
och nedstämdhet som liknar depression. Orsaken  
till detta är försämrad matsmältning och försämrat 
näringsupptag i tarmen som leder till trötthet,  
utmattning och kraftlöshet.  
   Gör testet för att ta reda på om dina besvär är  
glutenintolerans!

HAR DU MAGBESVÄR?

www.findout.se

Testa om du tål gluten. Svar på 5 min!

Finns på

FindOut 
Diagnostic

Finns hos apotek.

Magbesvär?

Testa om du tål gluten! Svar på 5 min

Vid positivt resultat, kontakta alltid läkare.96
%

av 105 deltagare

rekommenderar
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96% av 105 testdeltagare 

rekommenderade Celiac test 

om man vill utesluta celiaki 

som orsak till magbesvär96% av 105 testdeltagare rekommenderade 
FindOuts Celiac Test för att utesluta celiaki 
som orsak till magbesvär.

Instruktionsfilm

 Vid positivt svar, kontakta läkare.

Det är inte många  
som vet att dysfagi, svälj-
svårigheter, är en av våra 
vanligaste funktionsned-

sättningar. Problemet  
syns sällan utåt, den  

drabbade pratar ogärna  
om det och kunskaps-
bristen inom området  
är stor. Men det finns  

hjälp att få.

DYSFAGI – SVÄLJSVÅRIGHETER:

• Minst 1 av 10 drabbas. (stort mörkertal).
• Ung som gammal, man som kvinna.
• Orsakas bl.a. av mellangärdesbråck,  

sjukdom, yttre trauma, medfödda  
diagnoser eller ålder.

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

• Många undviker måltidssituationer, kan 
leda till undernäring, depression och  
sjukskrivning.

Forskaren inom orofacial medicin, 
Mary Hägg, ligger bakom den ef-
fektiva behandlingsmetoden.

Paret Eva och Roland har fått resultat av sin 
munhantelsträning.
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Många åtgärder inom sjulvården baseras på 
information från sjuka människor. Mediciner 
ges med motiveringen att ”om du blir bättre 
av det här är det rätt medicinering”. Eller som 
kardiologen i Motala uttryckte det: ”det vore 
mycket enklare att ställa en diagnos och ge 
rätt behandling om man visste hur normaltill-
ståndet såg ut”. Därför måste forskning inom 
friskvård prioriteras. Bara genom fl er friska 
människor kan sjukvårdens kostnader kom-
ma under kontroll. Forskningens tyngdpunkt 
måste läggas på att förstå hur den friska män-
niskan fungerar i livets olika skeden.

Vi gjorde en enkel undersökning 2008 och 
kom fram till att en vårdminut kostar 12–14 
kronor på ett större sjukhus men bara 7–8 
kronor på en vårdcentral.  Men den stora 
skillnaden ligger i arbetssättet: på sjukhuset 
använder man 300 vårdminuter per patient 
i öppenvården när vårdcentralen klarar 
samma jobb på 70–90 vårdminuter. Slutsat-
sen är enkel: allt som kan göras utanför ett 
sjukhus ska göras utanför ett sjukhus. 

På olika håll i världen ser allt fl er aktörer 
att människor måste hållas friska. I Kina 
har man idag 10 000 enheter för friskvård. 
Det är inom detta område man behöver ny, 
enkel  teknik som bygger på digital han-
tering av informationen om individens häl-
sostatus. Visst ska vi ha sjukvård, operera 
blindtarmar, gipsa benbrott, ha världens 
bästa akutsjukvård, veta hur man ska lin-
dra e� ekterna av cancer osv, men fokus 
måste ändras till att hålla människor friska. 
Sjukhusen ska fokusera på det sjukhusen är 
utrustade för och som man gör e� ektivt med 

den utrustningen. Vårdcentralerna bör byggas 
ut så att de kan ta hand om människors dagli-
ga behov av läkarhjälp. Närmast människorna 
ska vi ha Hälsocentraler som kan kombineras 
med gym, sportcentra och företagshälsovård. 
Dit ska man kunna gå för att få stöd och hjälp 
med både det ena och det andra. Det som 
förr sköttes i bygemenskapen, sen av vice-
värden, av de ideella föreningarna. Funktioner 
som politiker raderat från kartan som onödiga. 
Vårdförvaltarna ska fl ytta stöd, hjälp och vård 
i vardagen nära människorna. Företagen och 
teknikerna ska bygga hjälpmedel som alla kan 
använda. Det är vår vision på Kiwok.  

NÄR MÅR ALLA BÄTTRE?
När blir det en självklarhet att varje männis-
ka har en klar bild av sin hälsoprofi l?
En viktig sådan profi lbild är funktion hos 
cirkulationssystemet, hjärtat och blodkär-
len. Detta kontrollerar man enklast med 
ett dygns-EKG (= långtids-EKG, 24-timmars 
EKG). 

FÖRDELAR FÖR INDIVIDEN
• Gör dygns-EKG en gång per år och bygg 

upp din hälsoprofi l. 
• Använd CE-godkänd utrustning med bäs-

ta signalkvalitet.
• Modern analysteknik kan visa trender i hälso-

utvecklingen, hur livsstilen påverkar hälsan. 
• Har du låtit hjärtat återhämta sig efter 

stress och då minskat risken för framtida 
förmaksfl immer.

• Analys kan visa tendens till negativ 
utveckling av hjärta och blodkärl.

• Kunskap om den egna hälsoprofi len kan 
förhindra plötslig död på grund av stress.  

mHEALTH I VÅRDEN 
– MOBILT DYGNS-EKG 
• Vi vet att det är mer än 5 gånger så dyrt 

att bedriva enklare sjukvård på ett stort 
sjukhus jämfört med en primärvårdsenhet. 

• Dygns-EKG är en sådan enkel vårdinsats. 
• Patienter med relevanta hjärt-och kärlprob-

lem kan tidigt skiljas ut i vårdprocessen.
• Behandling kan följas upp på distans. 
• Sjukvård måste kompletteras med före-

byggande vård. Dygns-EKG är den mest 
relevanta förebyggande diagnosen.

• Förebyggande vård måste ges egen 
organisation med enkla metoder. 

• Dygns-EKG kan göras enkelt. Kiwok med 
BodyKom är en sådan enkel CE-märkt 
lösning. 

• Annan enkel metod är CRP = snabbsänka.
• Dygns-EKG bör ingå som en naturlig del i 

den förebyggande idrottsmedicinen.
• Motionärer bör göra dygns-EKG för att 

bygga upp sin hälsoprofi l.
• Personer äldre än 60 år bör göra dygns-

EKG för att förebygga de vanligaste 
årders-sjukdomarna som kan påverkas 
genom livsstilsändringar.

• Alla som idag går med diagnosen hjärt-
kärl-sjukdom bör göra årligt dygns-EKG.

www.kiwok.se

Friskvård måste prioriteras

Kiwok är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för distansövervakning av 
patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som e� ektiviserar patientövervakningen via mobil dataöverföring och beslutsstöd. Kiwok har 
beviljats metodpatent i USA, Kanada och Sydkorea. BodyKom är CE-märkt och Kiwok är ISO-certifi erat.

Anders Björlin,
CEO Kiwok.

 
Hälften av alla vårdutgifter ägnas 4 procent av de sjuka, 40 procent av utgifterna går till 
1 procent av de sjuka. Medicinska framsteg blir en verklighet för i huvudsak den lilla minoritet 

som är beroende av utvecklandet av särskilt tunga teknikformer. Men förebyggandet och 
behandlingen av de mest spridda och ur samhällets synvinkel mest kostsamma åkommorna går 

knappast framåt alls. Just på grund av deras endemiska och banala karaktär kan dessa sjukdomar 
bara behandlas e� ektivt med hjälp av vård som också kan göras banal och tillgänglig för alla. Att förbättra 
behandlingen av dem ger alltså ingen anledning till några topprestationer eller något renommé. Följaktligen 
saknar de intresse för den medicinska hierarkin.” 

Citatet är från den franske sociologen André Gorz bok ”Vägen till Paradiset” som han skrev 1983.

Resurserna inom vården används inte optimalt. Incitamentet 
till förändring ska vara att belöna en friskare befolkning och 
erbjuda mer förebyggande vård samt effektivare processer för 
de som hamnar på sjukhus. En del i detta är att se tekniken 
som ett hjälpmedel, inte ett hinder. 




