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I förra boken, Av 
Egen Kraft, låg 

fokus på hur man 
bygger en bra relation 

till sig själv. När hon nu 
ger ut den fristående uppföljaren, Från 
Hjärtat, väljer Agneta Sjödin att skriva om 
hur man blir en bra medmänniska.

Med boken vill hon inspirera människor att 
leva från hjärtat och hur man på så sätt kan 
bidra till att göra världen till en mer posi-
tiv plats. Berättelser från Agnetas resor och 
spännande möten varvas med råd om hur 
man kan göra för att gå utanför sin bekväm-
lighetszon och hitta balans i sina relationer. 

– Det är svårt att förändra hela världen 
men man kan göra positiva saker på den plat-
sen man står. Det går att göra mycket i det lil-
la, säger författaren och programledaren.

Men för att kunna sprida positiv energi 
krävs det att man själv mår bra först, menar 
hon. 

– Har man en bra relation till sig själv blir 
det lättare att se andra, att känna av, lyssna in 
och vara närvarande.

Träning är en viktig hörnsten i hennes liv 
och den nya boken bjuder på en hel del 
inspiration och träningstips. 

– En stor fördel är att träningen också 
bidrar till den psykiska balansen. Det har 
gått perioder, när jag varit bortrest eller haft 
mycket jobb, och känt mig nedstämd. När 
det händer vet jag direkt vad det handlar om 
– jag har inte tränat på ett tag.

2015 var hon med om en allvarlig cykelo-
lycka vilket resulterade i en bruten lårbens-
hals. Vägen tillbaka var tuff men gav också 
nya perspektiv, menar hon.

– Framförallt innebar skadan att jag bör-
jade träna på ett annat sätt. Förut trodde jag 
att jag var osårbar – jag hade fram till dess 
aldrig brutit något i hela mitt liv – men nu 
vet jag att kroppen kan vara skör och även 
om jag fortfarande känner mig som 38 så gäl-
ler det att träna i ett annat tempo. Med åldern 
ökar behovet av att stretcha, att stärka krop-
pen och att hålla sig så frisk som möjligt.

– Det är en pågående resa och ständig 
utveckling. Jag mår mycket bättre idag än 
vad jag gjorde för 20 år sedan och nu har jag 
dessutom bra verktyg utifall att jag hamnar i 
obalans eller blir stressad, säger hon.

Tror du att alla kan förbättra sin hälsa och 
sitt välbefinnande?

– Det måste vara ett val som kommer 
från en själv. Det finns heller ingen quick fix 
– tålamod är en viktig aspekt. Allting bör-

jar med tankarna när man vill få till en för-
ändring. Jag utgår från mina fyra T: tåla-
mod, tillit, tro och tid. Om man tar träning 
som exempel så ska det ju inte handla om att 
snabbt gå ner en massa i vikt, utan snarare 
att man sakta men säkert försöker gå mot en 
bättre hälsa. Det tar ett tag för alla bitar att 
falla på plats.

Agneta Sjödin har en fullspäckad vår. För-
utom lanseringen av nya boken medverkar 
hon också i ett internationellt projekt med 
The Explorers, en organisation som invente-
rar världens djur, natur och naturfolk.

– I februari kommer jag resa till Indo-
nesien och träffa fem olika stammar för att 
göra research och samla fakta. I april besö-
ker jag inuiterna i Kanada och eventuellt blir 
det också en resa till Honduras för att träffa 
naturfolk där.

Just resor har haft en stor betydelse för 
henne genom åren och i Från Hjärtat delar 
hon med sig av berättelser från olika platser 
hon besökt i olika delar av världen.

– Mötena med människor som lever nära 
naturen har varit lärorika. De distraheras inte 
lika lätt av intryck utifrån som vi gör i vår del 
av världen, med reklam, sociala medier och allt 
annat i våra flöden. De lever närmre sig själva 
och har ett annat lugn i blicken, säger hon.

Nu presenterar vi det första numret 
av INNOVATION HÄLSA. Här hittar du 
en mängd spännande reportage och 
inblickar i allt som har med välbefin-
nande, kost, skönhet och livsstil att göra. 
Dessutom har vi pratat med folkkäre Dr 
Mikael Sandström från tv4:s Nyhetsmor-
gon. Han ger sin syn på svensk vård, 
dess utmaningar och möjligheter.

Missa inte att vi nu också tar allt större 
digitala kliv i och med att vi lanserar 
kampanjsidan innovationhalsa.com

WENDELIN MEDIA önskar  
dig trevlig läsning  
och återvinn gärna  
din tidning eller  
lämna den  
vidare …

INNOVATIONHALSA.COM

A
G

N

ETA
 SJÖDIN

Läs 
mer 

på

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONSANNONSINNOVATIONHALSA.COM



– Vår vision är att skapa en ny vårdstandard 
för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ju 
färre infektioner som uppstår, desto mindre 
antibiotika behöver vi använda, säger Cecilia 
Edström, ansvarig för försäljning och affärsut-
veckling på Bactiguard.

Vanligtvis uppstår infektionerna i samband 
med att man använder katetrar i urinvägar-
na, blodvägar och luftvägar under sjukhusvis-
telsen. Bactiguard utvecklar katetrar med ett 
patenterat, bakteriehämmande ytskikt beståen-
de av ädelmetallerna guld, palladium och silver. 

– När ett föremål, t ex en kateter förs in i 
kroppen kan bakterier följa med och fastna på 
ytan. Bakterierna förökar sig snabbt och bildar 
inom ett par dagar en biofilm, som kroppens 
immunförsvar eller antibiotika inte rår på. Det 
Bactiguards ytskikt gör är att skapa en galva-
nisk effekt, en mikroström, som helt enkelt 
gör ytan ogästvänlig för bakterierna och häm-
mar deras tillväxt och på så sätt förhindras 
infektioner.

Vårdrelaterade infektioner är ett enormt 
samhällsproblem – nära var tionde patient i den 
svenska vården drabbas. Resultatet blir förläng-
da vårdtider, lidande för patienten och inte säl-
lan dödsfall, och höga kostnader för samhället.

Enligt Socialstyrelsen skulle minst 20-30 
procent av de vårdrelaterade infektionerna 
kunna undvikas.

– Däri ligger vår affärsidé: att förhindra 
infektioner, värna patientsäkerheten och räd-
da liv. Eftersom antibiotikaresistensen breder 
ut sig riskerar vi att hamna i ett läge där den 
moderna medicinen slås ur spel. Traditionel-
la ingrepp som höftledstransplantationer eller 
kejsarsnitt kan komma att bli för farliga, can-
cerpatienter med nedsatt immunförsvar blir 
utsatta för stor risk, och så vidare. Därför är 

det så viktigt att få in de här tankarna på alla 
nivåer, säger Cecilia Edström.

Ytskiktstekniken är baserad på den svenska  
Nobelpristagaren Gustaf Daléns metod för 
att belägga glas med ett tunt lager metall  
– innovationen som blev AGA-fyren. På 
70-talet utvecklade innovatören Billy Södervall  
tekniken för medicinskt bruk.

– Bactiguards produkter är sedan tidigare 
marknadsledande i bland annat USA och Japan 
men det är först under de senaste två åren 
som vi har bearbetat den svenska marknaden 
aktivt. Nu är våra produkter upphandlade i fle-
ra landsting och regioner. Det är väldigt posi-
tivt att det nu successivt förs in tydliga krav på 
infektionsprevention inom upphandlingarna.

Hur ser framtiden ut för Bactiguard?
– Vi ser att den här tekniken kan applice-
ras på många fler områden. Vi har ett pågå-
ende samarbete för ortopediska implantat, 
där vårt ytskikt kan minska risken för allvar-
liga infektioner. Vi inledde också nyligen ett 
samarbete med det svenska, privatägda inn-
ovationsföretaget Smartwise för att utveckla 
injektionskatetrar som kan leverera läkeme-
del och andra former av behandling direkt till 
skadad vävnad eller tumörer via blodbanan. 
Här är det främst de vävnadsvänliga egenska-
perna hos ytskiktet, som minskar risken för 
trombos man vill åt. Det finns med andra ord 
många intressanta utvecklingsområden, säger  
Cecilia Edström.

Mänskligheten står  
inför många utmaningar.  
Multiresistenta bakterier 

och vårdrelaterade  
infektioner hör till de  
mest påtagliga. Sam-

tidigt görs nu allt mer för 
att bekämpa problemen. 

I den kampen kan det 
svenska medtechbolaget 

Bactiguard bidra med  
innovativa lösningar. 

SKYDD MOT VÅRDRELATERADE INFEKTIONER

FÖRETAGSPRESENTATION

GHP Kirurgkliniken i Stockholm har lång 
erfarenhet av att skapa bra förutsättningar 
för varaktig viktnedgång. De är redan en av 
Sveriges mest erfarna kliniker inom övervikt-
skirurgi och i mars börjar de även erbjuda en 
ny behandling med ballongteknik: en icke-
kirurgisk metod som är bevisat effektiv för 
viktnedgång.

– Ballongmetoden passar för personer 
som av olika anledningar inte vill göra en 
operation. Dessutom är det en metod som är 
helt reversibel och den förändrar således inte 
anatomin, säger kirurg Peter Loogna, som 
har gjort över 4 000 överviktsoperationer och 
är en av Sverige mest erfarna inom området.

Ingreppet sker i två steg.
– En silikonballong förs ner i patientens mag-
säck, under lätt sedering, i samband med en 
gastroskopi. Väl på plats fylls den med koksalt-
lösning tills den blir så stor att en tredjedel till 
halva magsäcken fylls upp. Resultatet blir helt 
enkelt att patienten inte kan äta samma voly-
mer som tidigare, samtidigt som magsäcken 
töms något långsammare. Hjärnan får därmed 
inte samma hungersignaler som förut.

Ballongen sitter i magsäcken i sex månader.
– Det förekommer ett visst slitage och det 

finns en risk att ballongen spricker om den 
sitter längre än så. Om den går sönder följer 
den vanligtvis med avföringen och kommer 
ut den vanliga vägen. I sällsynta fall kan den 
dock fastna och ge upphov till tarmvred, vil-
ket kan vara allvarligt. 

– Vätskan i ballongen innehåller blått 

färgämne – om den spricker märker patien-
ten därmed det snabbt, eftersom man då får 
grönfärgad urin.

Resultaten med ballongmetoden är myck-
et goda, menar Peter Loogna.

– Det här är ett effektivt sätt att sparka 
igång viktnedgången. I flera studier har vi 
sett en viktminskning med 15–20 kilo. Meto-
den innefattar också en kontinuerlig behand-
ling av både dietist och terapeut. Man blir på 
så sätt "hjärntvättad" att äta rätt och ändra de 
beteenden som gett upphov till övervikten. 
"Skolan" är en minst lika viktig del och fak-
tum är att vi tackar nej till patienter som bara 
vill ha ballongen och inte gå i skolan. Änd-
rar man inte sitt beteende så är risken stor att 
man går upp i vikt igen.

Hur känns det att ha en ballong  
i magsäcken?
– Under de första dagarna kan man känna av 
ett illamående, kräkas lite och ha ont i magen 
men kroppen vänjer sig och det går snabbt över.

Från och med den 3 mars kommer GHP 
Kirurgkliniken Stockholm att erbjuda bal-
longmetoden.

– Jag tillsammans med en sköterska har 
fått specialutbildning inför den här satsning-
en. Vi kommer också ha hjälp av en tysk pro-
fessor i uppstartsfasen, för att säkerställa att 
vi har den rätta logistiken för den här typen 
av ingrepp, säger Peter Loogna.

 
Läs mer på kiriurgkliniken.se

NY BALLONGMETOD EFFEKTIV MOT ÖVERVIKT
En alltmer passiv och 
stillasittande livsstil i 

kombination med ändra-
de konsumtionsbeteen-
den har gjort övervikt till 

en av samhällets stora 
hälsoutmaningar. Sam-

tidigt utvecklas nya och 
effektiva överviktsbe-

handlingar.

Peter Loogna, kirurg på GHP 
Kirurgkliniken i Stockholm. 

Cecilia Edström,  
ansvarig för  

försäljning och  
affärsutveckling  
på Bactiguard.

Vår vision är  
att skapa en ny vård-
standard för att före-
bygga vårdrelaterade 
infektioner.
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FÖRETAGSPRESENTATION

– Tidredovisningen blev på så sätt den först 
funktionen som vi utvecklade. Idag är syste-
met uppe i version 3.0 och omfattar alla admi-
nistrativa funktioner som ett assistansbolag 
behöver, säger Gilad Nevo, vd på Time2View, 
företaget som utvecklat systemet.

Cirrus går att nå både via webbgränssnittet 
och appar för både iPhone och Androids tele-
foner och paddor. Alla i verksamheten – kun-
der, assistenter och administrativ personal – 
kan arbeta i systemet, som är behörighetsstyrt.

– Man kan se sina timmar, ob, frånvaro och 
vem som jobbar när, till exempel. Löneadminis-
tration, dokumentation för varje brukare och 
ledighetsansökan ingår också, samt rapportering 
av händelser, som till exempel enligt Lex Maria.

Gilad Nevo menar att det digitala syste-
met har underlättat arbetsdagen avsevärt för 
användarna.

– En av våra kunder hade förut som rutin 
att den som hade jour varje kväll fick bära 
hem alla 30 brukarpärmar, alltså en pärm för 
varje brukare. Med Cirrus räcker det att ha en 
internetuppkoppling för att komma åt samma 
information.

– En annan kund berättande om hur det 
plötsligt slutade ringa i jourtelefonen efter att 
de började använda systemet. Tidigare hade 
den gått varm med frågor om till exempel 
scheman och arbetstider – nu kunde assisten-
terna bara kika i telefonen och enkelt se vilka 
tider som gäller.

Redan 2009 tog Time2View kontakt med 

Försäkringskassan angående elektroniskt över-
föring av assistanstiden. Dock blev det möjligt 
först hösten 2016, på grund av olika hinder. 

– Fram till dess var man tvungen att prin-
ta upp blanketter och skicka in manuellt, vil-
ket var väldigt omständligt. Nu sköter man 
det enkelt med några klick i Cirrus. Det är en 
väldigt uppskattad funktion, inte minst för de 
företag som har många anställda, säger han.

En annan uppskattad funktion är den inter-
na meddelandetjänsten.

– Den gör att man snabbt och smidigt kan 
kommunicera med varandra inom verksam-
heten. Min ambition har hela tiden varit att 
det ska vara så smidigt och användarvänligt 
som möjligt. Utvecklingen av systemet sker 
således hela tiden i dialog med våra kunder. 
Efterlyser de en ny funktion eller en ändring 
så är vi lyhörda och publicerar den i den mån 
det är genomförbart. Vi har dessutom gan-
ska kort ändringstid och kan på så sätt snabbt 
uppdatera systemet, avslutar Gilad Nevo.

Läs mer på time2view.se

Sömnens betydelse för god hälsa är känt sedan 
länge. Samtidigt får vi allt svårare att sova. 
Men det finns lösningar.

Enligt Sömnforskningsinstitutet har sömn-
problemen fördubblats under de senaste 30 
åren. Stress tros vara den stora bakomliggan-
de orsaken.

Den som lider av sömnsvårigheter behöver 
inte ge upp hoppet. Idag finns många olika 
sätt som kan bidra till både avspänning och 
bättre sömn. En allt mer populär lösning är ett 
sömntäcke, som är ett tyngdtäcke som inne-
håller kedjor.

– När man ligger under täcket känns det 
som om att man får en riktigt go kram. Tyng-
den och känslan av täcket mot kroppen skapar 
en sensorisk stimulans som i sin tur gör att pro-
duktionen av "lugn och ro-hormoner" kommer 
igång. Det gör det lättare att bryta stressande 
tankar som snurrar i huvudet, förklarar Anette 
Lind, marknadschef på MONDIAN.

Det tunga täcket används precis som ett 
vanligt täcke och tvättas i en normal tvättma-
skin. Dessa finns i flera olika tyngder och för 
de allra flesta är åtta eller tio kilo att rekom-
mendera. 

I vissa delar av landet går det att låna ett 
tyngdtäcke som hjälpmedel från sjukvården, 
men det har på senare tid blivit allt svårare. 
Många privatpersoner väljer därför att själva 
köpa sitt sömntäcke. 

- God sömn ger möjlighet till återhämt-
ning och minskar risken för sjukskrivning 
säger Anette Lind.

Arbetsgivare kan hjälpa sina anställda som 
ligger i riskzonen för till exempel utmatt-
ningssyndrom eller har sömnsvårigheter som 
påverkar arbetet. Att skaffa ett sömntäcke till 
den anställde är således avdragsgillt och inne-
bär ingen förmånsbeskattning. Arbetsgivaren 
kan välja att ge täcket till den anställde eller 
göra bruttolöneavdrag.

– Nu för tiden har arbetsgivaren ett större 
ansvar för sina anställdas hälsa, så det är verk-
ligen en högaktuell fråga. Bra sömn är viktigt 
för en bra arbetsprestation. Forskning visar att 
redan efter en natt med dålig sömn påverkas 
kroppens immunförsvar negativt. Det krävs 
således inte många insparade sjukdagar för 
att täcket ska löna sig. 

MONDIAN tillverkar sömntäcken och har 
varit verksamt sedan 2015. Vår ambition är 
att öka medvetenheten kring sömnbesvär och 
vad man kan göra för att få en bättre sömn 
och därmed en bättre hälsa.

INNOVATIONEN  
EFFEKTIVISERAR VERKSAMHETEN

STRESS, ORO ELLER SÖMNSVÅRIGHETER 
– ETT TUNGT TÄCKE KAN VARA LÖSNINGEN

Det var när Gilad Nevo 
skulle bygga en hemsida 
åt ett assistansbolag som 

idén till administrations-
systemet Cirrus föddes. 
Han såg hur personalen 

jobbade för hand med tid-
redovisning i stora högar 
med papper och pärmar 

och tänkte: Det där skulle 
nog gå att automatisera.

Att tunga täcken  
hjälper mot sömn-

svårigheter är känt  
sedan länge. Nu finns  
det ett sömntäcke på  

den svenska marknaden 
som hjälper den som  

har svårt att sova.

INFO

Telefon: 031-470210
info@mondian.se
www.mondian.se

Anette Lind, marknadschef  
på MONDIAN.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAINNOVATIONHALSA.COM

4

ANNONS



Det vet man på Bed and bells och Sängvät-
ningsbutiken, som är experter på sängskydd 
och enuresprodukter. Enures är vanligare än 
många tror, var tionde sjuåring kissar regel-
bundet i sängen och en av 100 femtonåringar 
är sängvätare.

Det trådlösa enureslarmet DRI Eclipse har 
en fuktkänslig sensorplatta som placeras i bar-

nets underkläder och en mottagare i form av 
en larmdosa. När sensorplattan känner av till-
räckligt med fukt skickar den en trådlös signal 
till larmdosan som larmar och väcker barnet 
när de första dropparna når sensorn och lar-
met utlöses. På så sätt lär sig barnet att reage-
ra på kroppens egna signaler och vakna innan 
det blir vått i sängen. 

För att kunna vara ännu tryggare, torrare och 
även mer hygienisk finns mjuka och absorbe-
rande madrasskydd i olika anpassade materi-
al, bland annat frotté, som är både hållbara och 
luftiga – ett bra alternativ till den som svettas 
mycket på natten. Skydden finns för alla sorters 
sängar och är fria från alla typer av kemikalier. 

Läs mer på sangvatningsbutiken.se, 

https://www.facebook.com/bedandbells/

Bra sömn är viktigt för vårt väl-
befinnande. Men för den som 
lider av sängvätning, eller nattlig 
enures som är den korrekta ter-
men, kan det dock vara svårt att 
få till en hel god natts sömn. Tur 
då att det finns bra hjälpmedel 
som både skyddar och behandlar.

TRYGG SÖMN MED  
RÄTT PRODUKTER

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

Att kunna och våga ge första hjälpen 
är ett konkret sätt att rädda liv och 
ger hopp – varje dag!

Kunskap måste repeteras och företag, skolor 
och föreningar saknar kontinuerlig utbildning i 
Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare och 
första hjälpen. 

Strömmerprodukter AB har 15 års erfarenhet 
inom hjärt- och lungräddning och har utbildat 
tusentals människor inom, HLR med hjärtstartare, 
barn-HLR, barnolycksfall samt första hjälpen.

Vi hjälper till att komplettera din  
arbetsplats med första hjälpen-produkter.

Fri konsulting och skyddsrond ingår alltid hos oss.

www.strommerprodukter.com   •   Tel: +46 706 630 200

STRÖMMERPRODUKTER AB

Anna Lena Strömmer.
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Larmsystemet på en vårdavdelning är ett vik-
tigt instrument för patientens hälsa och trygg-
het. Fördelarna med CMT-100, som systemet 
heter, är många. En positioneringsfunktion 
berättar för personalen var patienten befinner 
sig. Patientenheten har dessutom två knappar 
med akut- och servicefunktion. Om patienten 
larmar så visas information på strategiskt pla-
cerade skärmar - om vilken typ av larm det är, 
vilken patient det gäller och var patient och 
personal befinner sig.

– Systemet gör det enkelt att prioritera och 
anpassa insatser till varje larm, om det är någon 
som har trillat och skadat sig eller om handlar 
om att någon behöver ett glas vatten, till exem-
pel, säger Robert Streijffert på Captera Medtech.

Sköterskor och undersköterskor bär varsin 
personalenhet. Efter att de har svarat på ett 

larm så kvitteras insatsen genom att de tryck-
er på personalenheten och på patientenheten. 

– Därmed försvinner indikationerna på skär-
marna och ärendet betecknas som avhandlat. 

– Systemet gör det också möjligt för personal 
att tillkalla förstärkning om ärendet kräver det. 
Den tillkallade personalen kan snabbt orientera 
sig och komma till rätt plats med hjälp av posi-
tioneringsfunktionen.

För närvarande är systemet på utvärdering i 
Lund och Malmö och enligt Robert Streijffert 
har mottagandet varit mycket positivt. 

– Vi kan dessutom få ut värdefull statistik 
ur systemet och på så sätt bland annat se instäl-
lelsetid per patient och larmfrekvens vilket kan 
underlätta planeringsarbetet.

Trådlösheten innebär också en mycket enkel 
installation.

– Det krävs inte att man drar kablage och 
således behöver man inte stänga ner avdelning-
ar när man installerar systemet. Alla enheter går 
på batteri som håller i upp till ett år och som är 
enkla att ersätta, säger Robert Streijffert.

Läs mer på: captera.se

Captera Medtech har utvecklat ett 
nytt trådlöst system med en larm-
klocka som bärs runt handleden 
vilket ger patienten mycket större 
rörelsefrihet.

Västen bör bäras över en tunnare tröja men i 
övrigt kan man ha den under sina vanliga kläder. 
Den ska användas 30 minuter per dag den för-
sta veckan och sedan 120 minuter per dag från 
vecka två i två månader framåt. Rygg- och sido-
plattorna ger stöd och avlastning till ryggen och 
förbättrar gradvis hållningen. Den är tillverkad 
i material som är både slittåligt och bekvämt – 
västen sitter skönt mot kroppen utan att skava.

– I de flesta arbetena idag så sitter man 
med armarna framför kroppen, man arbe-
tar alltså framåt. Kroppen är smart och lär 
sig snabbt att anpassa sig till den den positio-
nen. Det gör i sin tur att bröstmuskulaturen 
blir förkortad och därmed skjuts skulderbla-
den också framåt. Musklerna vid skulderbla-
den blir felbelastade och därför får man ont, 
säger Arvid Forsman.

– När axelpartiet faller framåt på det sät-
tet blir det också en belastning på ländryggen. 
Således får man ofta smärta även där.

Marknaden är ganska späckad med olika 
typer av västar för ryggsmärta och hållning. 
För Arvid Forsmans del har därför den sto-
ra utmaningen varit att tydligt kunna visa på 
Stärkevästens effekt – vilket han också kunnat 
göra genom olika tester.

– I vår kör vi igång ett nytt, mycket mer 

omfattande test som genomförs av ett externt 
labb. Målet är att se exakt hur musklerna 
arbetar, vilken effekten är och hur pass myck-
et bättre syresättningen kan bli när man bär 
västen. Testpersoner kopplas upp till datorer 
medan de dels springer och dels går med väs-
ten på. Vår förhoppning är att vi ska få riktigt 
talande data. Vi är noga med att kunna stå för 
vår produkt, helt enkelt.

Västen går att bära i olika sammanhang. 
Vissa har den när de sitter framför datorn, 
andra väljer att använda västen i samband 
med olika aktiviteter.

– Majoriteten av användarna har på sig 
västen under promenad. Många som har pro-
blem med dålig hållning och ont i ländryggen 
upplever nämligen ofta besvär i samband med 
promenader, eftersom den framskjutna posi-
tionen också försämrar syresättningen. 

Arvid Forsman påpekar också att målet är 
att användaren så småningom ska få så pass 
bra hållning att västen inte längre behövs.

– Vanligtvis har man fått ett bra resultat 
efter några månader. I vissa fall kan man behö-
va använda västen igen om man får känningar 
– för att påminna musklerna, säger han.

Läs mer på starkevasten.se

Många av oss tillbringar  
arbetsdagen sittandes 
framför datorskärmen, 

något som kan ligga bak-
om en rad olika hälso-

problem, däribland dålig 
hållning och värkande 
rygg. Det märkte Arvid 

Forsman i sitt jobb som 
massageterapeut. Så  
föddes idén till hans  

innovation Stärkevästen.

TRYGGHET OCH RÖRELSEFRIHET 

MED PORTABELT PATIENTLARM

SMART VÄST FÖR TRÖTTA RYGGAR

Förbättrar din hållning

Motverkar problem i 
rygg och nacke

Stretchar ut 
bröstmuskulaturen

076-77 60 777
www.starkevasten.se

SPANSK DRÖM 
Barcelona toppar listan över storstäderna som svenskarna vill 
besöka innan de dör. Det svarar drygt 3 av 10 i Vings resepanel 
där 15 032 personer svarat på frågor om cityresor.
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När gjorde du 
en blodanalys 
senast?
Dina blodvärden förändras över tid. 
De påverkas också av din livsstil, dina 
matvanor och din träning.

Med Werlabs moderna blodanalyser kan 
du följa förändringarna, få ökad kunskap om 
din kropp och bättre kontroll över din hälsa.

Vi erbjuder över hundra provtagningsställen, 
i samarbete med lokala vårdcentraler. 

Välkommen in på werlabs.se

1
BESTÄLL TEST 

Öppna ett 
konto på 

werlabs.se och 
beställ valfritt 
analyspaket.

Pris från 
endast 495 kr.

2
TA BLODPROV

Drop in 
på över hundra 
provtagnings- 

ställen.

Glöm inte 
att ta med 

ID-handling.

3
SVAR INOM 24H

Inom 24h 
kommer de 

första resultaten 
till din privata 
journal online.

När alla resultat 
är klara får du 
kommentarer 
av en läkare. 

Så funkar det



– Vi jobbar med de här frågorna på många 
olika plan. Genom att skapa ett lättillgäng-
ligt material som är enkelt för pedagogerna 
att använda kan det vävas in i undervisningen 
och anpassas för de olika årskurserna, säger 
Kristina Stern, verksamhetschef på Elevhälsa 
i Vellinge kommun.

Bakgrunden till satsningen är bland annat 
svar från folkhälsoundersökningar, där elever – 
framförallt pojkar – från olika årskurser uppger 
att de inte har någon att prata med om den här 
typen av frågor; till exempel kärlek och sex, vad 
som händer i kroppen och HBTQ.

– Det finns ett stort behov av information 
men också mer formaliserade möten mellan 
ungdomar, och med vuxna, för att både nor-
malisera och förbereda ungdomar för den här 
perioden.

Rent praktiskt jobbar eleverna med ett sär-
skilt material som Vellinge har köpt in i klass-
uppsättning till vissa utvalda klasser, med oli-
ka moduler beroende på vilken årskurs det 
gäller. Åk 8 åker till ungdomsmottagning-
en istället och pratar om sex och samlevnad. 
Skolsköterskorna på skolorna har projektle-
darrollen och jobbar med upplägget utifrån 
en skolhälsoperspektiv.

– Men klasserna jobbar samtidigt på 
andra sätt. Till exempel valde en av skolor-

na att bjuda in författaren till en av böcker-
na som vi jobbar med, och lät honom berätta 
kring hur han tänker kring de här frågorna. 
Pedagoger, barn och föräldrar har dessut-
om erbjudits att vara med på föreläsningar, 
bland annat med socionomen och coachen 
Mia Börjesson, som talade på temat "I huvu-
det på en tonåring". 

– Genom att knyta ihop projektet med för-
äldrarna, så skapar man förutsättningar för 
att den här typen av diskussion också uppstår 
hemma, säger Kristina Stern.

Pubertetsprojektet har rullat under hösten 
och kommer fortsätta under vårterminen.

– Resultaten i pilotskolorna har varit goda 
och ambitionen är att vi så småningom ska 
implementera det här i samtliga skolor i kom-
munen. När vi nu utvärderar får vi möjlighet 
att skruva lite på konceptet och således ta bort 
sådant som kanske funkat mindre bra och fila 
på det som har varit riktigt framgångsrikt. 
Responsen från eleverna har varit till allra 
största del positiv, vilket ger en signal om att 
den här satsningen är rätt. Många har till och 
med haft önskemål om att vi ska tala om de 
här sakerna ännu mer.

Förutom pubertetsprojekt gör Vellinge 
kommun också satsningar med fokus på för-
skolebarnen.

– Genom bland annat kompetensutveckling 
för specialpedagogerna jobbar vi med barnens 
trygghet och anknytning till personalen. Ofta 
läggs väldigt stor tyngd vid kunskapsinhämt-
ning och förberedelser för skolan – vi försöker 
vända på det resonemanget och istället jobba 
med leken och dess betydelse för utveckling-
en. Alla barn kan faktiskt inte leka, till exem-
pel de som lider av något kognitivt funktions-
hinder, och då gäller det för de vuxna att vara 
bra förebilder och hjälper barnen i leken. Ju 
tryggare de små barnen är i det sociala sam-
spelet, desto tryggare kommer de vara när de 
väl börjar skolan, säger Kristina Stern.

Puberteten är en  
omvälvande och inte  
sällan jobbig period i 

livet. Elevhälsa i Vellinge 
kommun driver därför ett 

pubertetsprojekt för elever 
från åk 5 till åk 9. Syftet är 
att skapa bättre förståelse 
om sig själv, om varandra 
och om vad som händer  

i kroppen.

Håll dig frisk.
Använd XiniX SanDes® för att 
desin�cera dina händer och ytor.

XiniX SanDes® är den ledande hand- och ytdesinfektionen. Miljövänligt och innehåller ingen alkohol. 
XiniX SanDes® är testad av Örebro Universitetssjukhus och godkänt på exempelvis sporbildande bakterier. 
Alkoholbaserade produkter underkändes. 

XiniX SanDes® är oparfymerat och torkar inte ut dina händer. 

XiniX SanDes® används av ex. SAS, Telge, Sundsvall 
vatten, Electrolux m �. företag och organisationer.
 

XiniX SanDes® köper du på bl. a. på apotea.se och 
välsorterade Apotek och vårdcentraler.

www.xinix.se

Made in Sweden for 25 years!
Av läkare rekommenderat

XiniX SanDes® uppfyller
SS-EN 1500

Testet vid Örebro Universitetssjukhus

XiniX SanDes® är testat av de ledande laboratorier som exempelvis 
Johns Hopkins i USA, Smittskyddsinstitutet m �. 

XiniX SanDes® dödar alla bakterier och virus 
som orsakar exempelvis magsjuka etc.
.XiniX SanDes® är orginalet och den
enda produkten som baseras på
stabiliserad klordioxid

XiniX AB har funnits i över 25 år och vi har levererat vid 
många katastrofer exempelvis Tsunamin i Asien, Ebolan 
i Guinea, Haiti jordbävningen, Pakistan, Burma, Sydsudan, 
Nepal m. �. via MSB, UN, Hoppets Stjärna m.�. företag och 
organisationer.

PROJEKT NORMALISERAR PUBERTETEN

Kristina Stern, versamhets-
chef på Elevhälsa i Vellinge 
kommun. 

Resultaten i  
pilotskolorna har varit 
goda och ambitionen 
är att vi så småningom 
ska implementera det 
här i samtliga skolor  
i kommunen.

EXPORT 
En Svensk Klassiker har fått en motsvarighet i Tyskland. Nyligen 
gick startskottet för första Deutschland Klassiker. Grundidén att 
kombinera fyra tävlingar med skidåkning, cykling, simning och 
löpning inom ett år är desamma Sverige.

ÄTA 
Andelen unga som väljer bort kött ökar. Men 
de köttätande ungdomarna vill att köttet ska 
vara svenskt. Det visar Ungdomsbarometerns 
stora undersökning om kost och hälsa.
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– Vi arbetar med hela huden och de som 
kommer till oss får en korrekt bedömning 
och diagnos innan vi påbörjar en behandling. 
Alla som arbetar här är läkare eller utbildade 
hudterapeuter, säger Anne Wetter, hudläkare 
och specialist i dermatologi på Estetiskt Hud-
läkarcentrum, som är Sveriges största privata 
hudmottagning. Hon har också varit med och 
startat Estetiska Injektionsrådet. Certifiering-
ar som utfärdas av rådet ska utgöra en trovär-
dig kvalitetsstämpel för behandlande läkare, 
sjuksköterskor och tandläkare och ge konsu-
menten trygga val.

Några trappor ovanför henne finns 
Diagnostiskt Centrum Hud som behandlar alla 
typer av hudsjukdomar, med särskilt fokus på 
prickar och misstänkt hudcancer och här finns 
stor erfarenhet av att behandla hudtumörer.

Estetiskt Hudläkarcentrum fokuserar på 
estetiska behandlingar.

– Huden är en väsentlig del av vårt utse-
ende och intimt förknippad med vår upple-
velse av livskvalité. De som kommer till oss 
och söker hjälp för röda kinder eller "pluppar" 
i ansiktet ska behandlas precis på samma sätt 
som de som söker vård för alla andra medicin-
ska åkommor, säger Anne Wetter, som varit 
legitimerad läkare sedan 2000 och bland annat 
arbetet på Karolinska Universitetssjukhuset.

– Den estetiska delen av vår verksamhet 
har vi byggt upp för den typ av behandlingar 
som landstinget inte betalar. Oavsett om man 
vill försköna eller föryngra sitt utseende så är 
det mycket som en läkare ska titta på innan 
man gör något med huden. I grunden hand-
lar det om att göra en korrekt bedömning 
och ge goda behandlingsförslag. Här har vi 

tillgång till hela paletten, kemiska peeling-
ar, laserbehandlingar med den allra bästa 
utrustningen, injektioner och mindre kirur-
giska ingrepp. Det finns inte en behandling 
som passar alla utan det gäller att hitta det 
som passar just för dig.

Till Estetiskt Hudläkarcentrum kommer 
patienter i alla åldrar, kvinnor och män. Det 
kan handla om att ta bort missprydande födel-
semärken, utväxter, nagelsvamp eller rynkor.

– Det är otroligt roligt att arbeta här inte 
minst med tanke på den stora variationen av 
patienter som vi träffar varje dag. Vår grund-
tanke är att man ska vara sedd och få en adek-
vat bedömning där vi aldrig tullar på säkerhet 
eller kvalité.

Det är utifrån den problembilden som hem-
tjänstbolaget Avancerad Omsorg Vård bilda-
des i Örebro och ägs av Linnea Omsorg -  ett 
nonprofit företag -  med stor erfarenhet av 
neuropsykiatri. Företaget arbetar med alla 
former av hemvård men är specialiserade på 
bemöta personer med unika hjärnor.  

– En utgångspunkt är att inte se problem 
som skador eller sjukdomar, utan istället se 
det friska med möjligheterna hos unika hjär-
nor, säger Tommy Ring, verksamhetschef 
Avancerad Omsorg Vård (AOV) 

Den traditionella äldreomsorgen har inte 
alltid rätt kunskaper/rutiner/verktyg för att 
bemöta den här gruppen människor, menar 
Tommy Ring.  

– Ofta upplevs personerna som besvärli-
ga eller svåra, när de egentligen bara har en 
annan typ av funktioner i hjärnan. Det kan till 
och med vara människor som har otroliga för-
mågor och specialintressen men som samti-
digt inte har lika lätt med det sociala samspe-
let. Därför måste vi i hemtjänsten/äldrevården  
vara extra ödmjuka och stödjande i vårt 
bemötande av dess personer. Vi använder ter-
men unika hjärnor för att lyfta fram de posi-
tiva funktionerna som alltid finns.

  AOV:s personal har förutom underskö-
terskeutbildning också träning i olika bemö-
tandetekniker, till exempel med anknytning  
till den amerikanska modellen TEACCH.  

– Vi börjar med att identifierar perso-
nens funktioner och sedan anpassar ett  tyd-

ligt, prestigelöst och förutsägbart bemötande 
utifrån det. Det här arbetssättet kommer för-
stås väl till pass, även när vi jobbar med andra 
kunder  som har andra problem. Det är alltid 
värdefullt att kunna bemöta en person utifrån 
hans eller hennes förutsättningar.

Avancerad Omsorg Vård är mycket måna 
om att levererar en trygg och en individu-
ellt anpassad hemtjänst med ett minimum av 
olika personal - kunden är den verkliga upp-
dragsgivaren och ska alltid känna igen och 
godkänt de som kommer.  

– Vi ser till att ha en organisation med max 

fyra personal per ärende, så att kunden slipper 
träffa en massa ny personal hela tiden. Dessut-
om har vi egen distriktsköterska som kunden 
kan ringa till dygnet runt.  

Bolaget har varit i drift i två år och kom-
mer från och med 1 april också att vara verk-
samma i Nyköping.  

– Det finns en hel del sådana här ären-
den som kommunen inte har haft förmåga 
och kunskap att hantera och då har vi varit 
en mycket bra komplement. Även i Nykö-
ping kommer vi erbjuda vår specialkompe-
tens under våren 2017, avslutar Tommy Ring.

Det kan vara en prick 
på huden som oroar, ett 

födelsemärke som ändrat 
färg eller kanske röda  
kinder som besvärar.  
I centrala Stockholm, 
Göteborg och Malmö  
hittar du Diagnostiskt 
Centrum Hud som är 

en komplett hudläkar-
mottagning och Estetiskt 
Hudläkarcentrum under 

samma tak.

FÖR UNIKA HJÄRNOR KRÄVS UNIK HEMTJÄNST!

TRYGG HUDVÅRD PÅ
ESTETISKT HUDLÄKARCENTRUM

Anne Wetter och Petra Kjellman grundare av Diagnostiskt Centrum Hud och Estetiskt 
Hudläkarcentrum.

Tommy Ring, vd  
Avancerad Omsorg 
Vård.

• Solskador
• Hudföryngring
• Permanent hårreducering
• Rynkor/acneärr
• Acne
• Diffus rodnad/rosacea
• Kärlbehandling kropp-ådernät
• Ytliga blodkärl ansikte
• Kemisk peeling
• Injektionsbehandling
• Fotona 4d
• Laserbehandling av nagelsvamp

Yngre människor som 
lever med medfödda eller 
förvärvade förändringar i 

hjärnan, till exempel neuro-
psykiatri; autismspektrum-
tillstånd, trafikskador eller 

tumörsjukdomar, har ett 
relativt bra stöd i Sverige. 

Men efter 65 år försämras 
eller i många fall försvin-

ner samhällets specialist-
insatser. Personen blir  

pensionär och kopplas  
då per automatik till  

den traditionella  
äldreomsorgen.  

ESTETISKT HUDLÄKARCENTRUM  
ERBJUDER BLAND ANNAT  
BEHANDLING AV
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– Klordioxid är tre och en halv gånger mer 
effektiv än klorbaserade desinfektionsme-
del. Dessutom är det miljövänligt eftersom 
det inte lämnar kvar några skadliga ämnen, 
berättar han.

Det började av en slump i slutet av 70-talet, 
när man uppfann en ny process för att stabi-
lisera gasen klordioxid. Genom att omvandla 
gasen till vätskeform fick man en produkt som 
är lätt att hantera och använda, jämfört med 
till exempel handsprit.

– Fördelarna är många. Utöver att effek-
ten är bättre än med handsprit, och därmed 
kräver mindre dos, är SanDes inte uttorkande 
– tvärtom innehåller den mjukgörande ämne 
som återfuktar huden. Den är smak- och doft-
lös och kan på så sätt användas på livsmedel 
och ytor som används för mat.  

Alkoholbaserade produkter kan också ge 
oönskade resultat, menar Peter Holmberg.

– Eftersom att alkohol är en kolförening 
finns det en risk att den snarare bli "mat" till 
bakterierna och på så sätt gör skada istället för 
nytta. Det är inte heller alla som känner till 
hur man faktiskt applicerar handsprit på rätt 
sätt. 2 ml ska smörjas in och torka – två gång-
er – för att det ska ha effekt. Den proceduren 
är långt ifrån alla benägna att göra. 

Handsprit och andra alkoholprodukter ger 
en osäker desinfektion och en falsk trygghet, 
anser Peter Holmberg.

– Om du tror att du är bakteriefri så agerar 
du därefter, vilket faktiskt kan innebära en 
risk. Därför vill vi också utmana det etable-
rade begreppet "sprita händerna" och istället 
få människor att tänka "desinficera händerna".

Xinix vänder sig både till privatpersoner, häl-
so- och sjukvården med flera. Till exempel är 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap, MSB, en stor kund.

– MSB jobbar ofta i extrema miljöer, till 
exempel krigs- och katastrofområden, och har 
stora behov av desinfektionsprodukter, både 
för ytor och händer samt vattendesinfektion.

– Vi har jobbat med internationell kata-
strofhjälp länge, till exempel användes våra 
produkter av ID-kommissionen efter tsuna-
min 2004. Vi har också levererat till Haiti efter 
jordbävningen 2010, Pakistan 2011 med flera. 
För närvarande är vi involverade i olika pro-
jekt i bland annat Afrika. 

XiniX SanDes har också en viktig roll att spe-
la i kampen mot multiresistenta bakterier och 
den så kallade sjukhussjukan, menar Peter 
Holmberg.

– Vi vet att SanDes är effektivt mot det 
multiresistenta hotet och vi fortsätter med 
vår produktutveckling och kliniska tester för 
att säkerställa effekten. Potentialen är enorm 
säger han.

Läs mer på xinix.se

För att kunna stoppa 
smittor krävs en  

effektiv desinfektion  
av händer och ytor.  

Det vet Peter Holmberg 
på Xinix. Företaget  

tillverkar SanDes, en  
unik desinfektionsprodukt 

baserad på klordioxid.

EFFEKTIV DESINFEKTION STOPPAR SMITTA

StrongByNature föddes för fem år sedan, i 
samma veva som Anna Swedrups tredje barn. 
Under mammaledigheten satte Anna upp lap-
par i området, där hon frågade om det fanns 
några andra mammor som ville hänga med ut 
och träna. De blev 18 stycken den våren – nu 
har utomhusträningarna växt från ett fritids-
intresse till ett företag där närmare 400 tjejer 
tränar regelbundet varje termin.

FILOSOFIN BAKOM UTOMHUSTRÄNINGEN
Att träna med himlen som tak är ener-
gigivande – man kan känna hur axlar-
na faller ner och man släpper dagens stress.  
Det är precis vad det egna träningskonceptet 
WorkOutDoor® står för.

Träningen kan delas in i två huvudkate-
gorier, Mammaträning och WorkOutDoor®, 
med personlig träning och coaching för den 
som vill. Grundidén är enkel och rak; man 
tränar utomhus för att bygga upp muskulatur 
och styrka – allt i var egens takt. Under Mam-
maträningen fokuseras det mycket på att kom-
ma tillbaka till en stark kropp för att orka med 
vardagen med allt vad det innebär. Att sedan 
ta sin träning vidare och fortsätta hålla ångan 
uppe när vardagen drar igång med jobb, dagis 
och familj blir ofta en stor utmaning. Att då 
ha nära till "gymmet" i skogen och att få träna 
under bar himmel blir en stor dragningskraft 
för att hålla i den nya vanan. 

FÖRETAG PRIORITERAR  
HÄLSA OCH FRISKVÅRD
Under senare tid har efterfrågan från företag 
ökat markant. Arbetsgivare satsar på frisk-
vård som en lönsam investering i sin personal.  
Tyvärr ser man ofta att stora pengar läggs på 
gymkort som inte används. Man vill nu ha 
alternativ där satsningarna har en mer person-
lig prägel, inspirerar och även tar ett helhets-

grepp om friskvård och hälsa. De förekommer 
även att företag uppmuntrar föräldralediga 
mammor att delta i mammaträning för att de 
ska vara pigga och laddade när man återvän-
der till jobbet. StrongByNature erbjuder utom-
husträning över lunchen för företag, massage, 
kostrådgivning och coachning. Allt skräddar-
sys för det specifika företaget och passen hålls i 
parker/grönområde nära arbetsplatsen i Stock-
holms innerstad och kranskommuner.

Många frågar efter WorkOutDoor® på andra 
platser i landet och i vår går den första utbild-
ningen i konceptet för att utbilda fler instruk-
törer som vill leda WorkOutDoor® på sin ort.

DET SOCIALA ÄR EN BONUS
De schemalagda utomhuspassen är helt vigda 
för tjejer. På passen värnas det om att det är ok 
att komma som man är, och det krävs inte hel-
ler någon anmälan inför ett pass.

– Sammanhållningen och stöttandet mel-
lan tjejerna är fantastisk. Man kommer som 
man är och arbetar tillsammans med ett 

grymt gäng träningskompisar som peppar, 
stöttar och inspirerar varandra.

Vad skulle du ge för råd till  
någon som vill börja träna?
– Jag tror att det viktigaste är att förstå att små 
steg ger den stora förändringen, avslutar Anna 
Swedrup. Ha inte för stora krav, det gäller att 
börja smått och bygga stort. Man är själv sin 
viktigaste resurs – därför är det viktigt att sat-
sa på sig själv, tipsar Anna Swedrup.

 Läs mer: www.strongbynature.se
Kontakt: info@strongbynature.se

BYGG STYRKAN MED HIMLEN SOM TAK
Att bygga inifrån och ut, 

att stötta varandra och att 
fokusera på de långsiktiga 

resultaten är de viktigas-
te byggstenarna när man 

ska komma igång med trä-
ningen, det menar Anna 

Swedrup, Huvudcoach 
och grundare på  
StrongByNature.

Anna Swedrup, huvudcoach och 
grundare på StrongByNature.

FOTO: MARTINA EKSTRÖM 

Att träna under bar himmel är energigivande.

Jag tror att  
det viktigaste är att 
förstå att små steg ger 
den stora förändringen.

Peter Holmberg, Xinix.

HUDSDJUR
Det är viktigt att hålla hunden varm i vinter. Tänkt på att värma 
upp hunden ordentligt före träning – särskilt efter bilresor – för 
att minska risken för sträckningar eller andra skador. (Källa: Svedea)
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Mmm mmm mmmm 

– Det är ett snabbt och relativt smärtfritt ingrepp 
som inte kräver sjukskrivning, säger Ewa-Lena 
Hägglund, leg sjuksköterska och verksamhets-
chef på Narva Kirurg Center.

Hur kommer det sig då att åderbråck upp-
står? Klaffarna i benens vener som har som 
uppgift att skjuta tillbaka blodet till hjärtat, 
blir defekta och gör att blodet inte pumpas 
från benen som det ska. Det ger i sin tur upp-
hov till att trycket ökar, venerna blir större och 
putar ut i slingrande mönster.

– Vissa får stora åderbråck på båda benen, 
andra bara små på ena benet – det kan se väl-
digt olika ut. Defekten i klaffarna är ofta med-
född men det är vissa faktorer som utlöser 
problemen. Det är till exempel vanligt att gra-
vida kvinnor får åderbråck. Om man är över-
viktig eller har ett jobb som innebär att man 
står mycket och belastar benen så kan det ock-
så göra så att åderbråcken uppstår snabbare.

I vissa svåra fall kan landstingen stå för 
åderbråcksbehandling, till exempel när de ger 
upphov till bensår, men de allra flesta får själ-
va bekosta ingreppet. Narva Kirurg Center tar 
emot patienter från båda grupperna.

– Det börjar med att man kommer hit och 
får en konsultation med en av våra fem kärl-

kirurger. Då görs också ett ultraljud av åder-
bråcket för att lokalisera de felaktiga klaffar-
na. Vid själva ingreppet får patienten först en 
lugnande spruta och sedan lokalbedövning. 
Genom en liten nål förs en tunn laserfiber in 
via huden och bränner de defekta venerna. 
Därefter används så kallad virknålsteknik, där 
man genom millimeterstora hål tar ut de ytliga  
åderbråcken

– I vissa fall då laser inte är optimalt använ-
der vi istället ett skum som sprutas in och kol-
lapsar åderbråcket, säger Ewa-Lena Hägglund. 
Ibland kombineras de två metoderna.

Processen tar mellan en till två timmar 
beroende på hur omfattande åderbråcken är. 
Efteråt får man slappna av med lite fika och 
kan sedan åka hem.

– Man har stora bandage på benen men 
det är i de flesta fall ingen större smärta och 
man kan gå till jobbet redan nästa dag i de all-
ra flesta fall. Resultaten är goda med liten risk 
för återfall och vi lämnar alltid en garanti på 
de ingrepp vi utför.

Narva Kirurgi Center är inte ensamma om 
att erbjuda åderbråcksbehandling men dock en 
av dem som varit verksamma längst i Sverige.

– Alla kirurger hos oss är specialisera-

de på kärl. Vi har enbart legitimerad perso-
nal, det vill säga läkare och sjuksköterskor, för 
att garantera en hög kvalitet. Dessutom job-
bar vi med PAL (patientansvarig läkare) som 
innebär att patienten har kontakt med samma 
läkare genom hela vårdprocessen: från diag-
nos till ingrepp och uppföljning. Det innebär 
en trygghet för patienten och det är även bra 
för kirurgen som då får feedback.

Kliniken och verksamheten är också ISO-
certifierade för miljö och kvalitet.

– Det betyder att vi varje år bli granskade 
av en tredje part för att säkerställa att vi lever 
upp till regelverken och garanterar en god vård.

Åderbråck drabbar var 
tredje människa. De är 
inte farliga men de ser 
inte trevliga ut. Narva 

Kirurg Center har lång 
erfarenhet och använder 

de mest moderna  
teknikerna för att ta  

bort åderbråck.

MODERN TEKNIK MOT ÅDERBRÅCK

Dessutom jobbar  
vi med PAL (patientansvarig  
läkare) som innebär att patienten 
har kontakt med samma läkare 
genom hela vårdprocessen:  
från diagnos till ingrepp  
och uppföljning. 

EFTER

FÖRE

Ewa-Lena Hägglund, 
leg sjuksköterska och 
verksamhetschef på 
Narva Kirurg Center.

uppger att de vill äta mer ekolo-
giska varor under 2017. Det visar en 
undersökning från Viktväktarna

33 % RESA 
Närhet till läkare och möjlighet för de små att ta sig ett 
dopp. Det är det viktigaste för familjer som är ute och 
reser med små barn, enligt en ny undersökning från IF.
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Hälsofrämjande arbete
vinner i längden

PromasMetoden® är idag etablerad på tusentals svenska arbetsplatser

HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER

Vi ser nu att arbetsgivare i allt större 
utsträckning investerar i hälsofrämjande 
insatser.
Det vi har sett som helt avgörande är förflyttningen i fokus 
hos ledningsgrupper. Från att ha sett insatser inom hälsa som 
en kostnad ser man det nu istället som en lönsam investering. 
En organisation som mår bra, producerar därmed bättre i alla 
delar jämfört med en organisation som inte mår bra, säger 
Mikael Wallin, VD på PROMAS.

och utveckla verksamheten utifrån 

ett hälsofrämjande perspektiv.

”..Efterfrågan på 
hälsofrämjande insatser 
har ökat enormt..”

PROMAS har sedan starten 2003 

arbetat med att främja hälsa på 

arbetsplatser och tusentals 

svenska arbetsplatser använder 

idag PromasMetoden®.  

Vi har f.n. 6 regionkontor som 

täcker hela Sverige, vi är i stark 

tillväxt och har under det senaste 

året nyanställt fler kundansvari-

ga och hälsoutvecklare och fler 

är på väg in för att klara av den 

ökade efterfrågan. Vårt primära 

fokusområde är insatser på såväl 

individ- som på organisationsnivå.

Fler arbetsplatser investerar i Aktivitetsbaserat kontor där medarbetarna får möjlighet till rörelse, återhämtning och mental träning, 
säger Mikael Wallin, VD på PROMAS.

kommer till fördel för våra 

kunder. Vi ser många fler arbets-

platser som kommer att bli 

vinnare i längden, avslutar 

Mikael Wallin.

Det har skett en stor föränd-
ring i hur vi människor arbetar 
och lever idag och det skapar 
i sin tur helt nya behov och 
lösningar på dessa. Vi arbetar 
mer med ”knoppen än med 
kroppen” och den mentala 
återhämtningen blir allt mer 
viktig. 

Efterfrågan på hälsofrämjande 

insatser har ökat enormt det 

senaste året och vi märker tydligt 

att den del som ökar mest är 

insatser för personer på lednings-

nivå. De vill själva ha nya verktyg, 

stöd och kompetens för att leda

Vi har utvecklat ett koncept,

PromasMetoden® som består av

4 huvudområden: 

1. PROMAS återhämtningsfåtölj 

2. Hälsoanalys

3. Föreläsningar

4. Utbildningar. 

Vi lanserar nu också vårt 

Gåband ProStep under 2017.

En viktig del, som också våra 

kunder värdesätter är arbetet vi 

gör tillsammans med vårt forsk-

ningsråd. Vi har samlat, vågar jag 

påstå, landets främsta forskare 

inom sina respektive områden, 

som säkerställer vår fortsatta 

utveckling och som direkt 

”..Vi arbetar mer med 
knoppen än med 
kroppen..”

Fakta PROMAS:

• Antal anställda: 34st.

• 6 Regionkontor i hela Sverige

• Oms. 2016: 50Mkr  
(+ 55% mot frg. år).

• Kundsegement: Offentlig sektor 
60% Privat Näringsliv 40%.

• Verksamhet även i Norge

• Prognos 2017: + 20-30% tillväxt.

• www.promas.se

• Peter Währborg, Professor och 
läkare samt tid. chef vid institutet 
Stressmedicin, i Göteborg.

• Lars-Eric Uneståhl, Professor och  
ledande forskare inom mental  
träning.

• Kerstin Uvnäs Moberg, Professor, 
läkare och forskare

• Dan Hasson, Forskare, författare och 
föreläsare som doktorerat i stress-
hantering.

• Per Gärdsell, Docent i ortopedi och 
f.d. chefsöverläkare på MAS.

PROMAS Forskningsråd:

HÄLSOANALYS
Hur mår arbetsplatsen?
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ÅTERHÄMTNING

SMÄRTA

ÅTERHÄMTNING
Ladda med ny energi

HÄLSOUTBILDNING
Öka hälsokompetensen

FÖRELÄSNINGAR
Återhämtning - Stresshantering - Mental träning

PromasMetoden®s huvudområden.

”..Vi har samlat landets 
främsta forskare..”
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PÅ ÄNGAVALLEN ÄR VI SOM INGEN ANNAN. 

OCH GÖR DET SOM INGEN ANNAN GÖR.

ODLINGARNA
På Ängavallen odlar vi allt utan kemikalier. Vi använder bara ursprung-
liga naturliga sorter, som växer långsammare men ger i gengäld mer smak. 

Köks- och kryddträdgårdarna
Odlingarna i Ängavallens köksträdgård är inhäg-
nade med bokhäckar som skapar gynnsammare 
förutsättningar för våra grönsaker, bär och frukt. Vi 
har mångdubblat våra köksväxtodlingar för att bli 
helt självförsörjande. Kryddorna har en helt egen 
örtagård, i direkt anslutning till restaurangköket. 

HÄLSODJUREN
Ängavallens HälsoDjur® är ute året om, så länge och så mycket de själva 
vill. Kor och får föds upp på gräs och örter. Grisarna äter dessutom 
bönor, ärtor, korn och havre. Allt odlat på gården. Tack vare kornas och 
fårens hälsosamma kost, innehåller köttet nyttigt fleromättat fett och 
omega-3. Ängavallens HälsoDjur® är djur som aldrig har varit sjuka. 
Det vill säga att det kött och mjölk vi använder i restaurang och butik 
kommer från djur som aldrig har blivit medicinerade. Aldrig någonsin! 

HälsoLamm®
Ängavallens får är av rasen Värmlandsfår.  
En ursprunglig, naturlig, härdig svensk lantras. 

HälsoGris®
Våra Linderödsgrisar är tåliga, starka och friska 
djur. Sveriges enda oförädlade grisras.

HälsoKo® och HälsoKalv®
Gårdens Rödkullekor är en av Sveriges äldsta 
koraser. Kalven diar sin mor så länge kon själv vill, 
vilket normalt sett är 6 – 7 månader. De första 10 
dygnen får kalven all mjölk. Därefter använder vi 
bara 2/3 av morgonmjölken, resten får kalven.

Stress- och ångestfri gårdsslakt
 All slakt sker på gården helt smärt- och ångestfritt. 
På Ängavallen ser inget djur ett slaktat djur, och 
kan aldrig känna lukten av blod. Ängavallens  
statskontrollslakteri är utformat efter djurens 
naturliga beteende. 

FÖRÄDLINGEN
Allt vi odlar och föder upp på Ängavallen förädlar vi på gården.  
Utan några tillsatser, utan undantag eller kompromisser.

Gårdens kvarn
Det vi har skördat maler vi i vår egen stenkvarn. 
Med vår unika kvarn behålls sädeskornets alla 
delar. Fördelen blir att alla vitaminer och minera-
ler finns kvar samtidigt som mjölet har utmärkta 
bakegenskaper.

Gårdens bageri
I vårt gårdsbageri bakar vi vårt dagliga utbud av 
bröd, knäckebröd, kakor och tårtor med mjöl och 
kryddor från gårdens egna odlingar och trädgårdar. 

Gårdens mejeri och ysteri
Mjölken från våra HälsoKor® tar vi hand om på 
bästa sätt i vårt gårdsmejeri och blir till mjölk, 
grädde, smör, kvarg, yoghurt och glass. Den hälso-
samma kosten på endast gräs och örter bidrar 
till mjölkens högre halter av fleromättat fett och 
omega-3. I Ängavallens gårdsysteri ystar vi sedan 
14 stycken olika ostar.

Gårdens styckning och charkuteri
Tack vare att våra HälsoDjur® växer långsamt och 
innehåller mer insprängt fett smakar köttet mer. 
Köttet hänger vi på gammalt vis i vår mognadskyl 
minst 3 veckor för kalv och 5 veckor för oxköttet.  
I Ängavallens charkuteri saltar, kallröker, 
varmröker och lufttorkar vi på ett traditionellt sätt 
köttet till ett 60-tal olika charkdelikatesser.

Allt vi odlar, föder upp, säljer och serverar är 100 procent ekologiskt, utan undantag eller kompromisser. Att bara delvis vara ekologisk – som 
KRAV – är inte bara fel i sak utan också fel mot djur och natur. Också mot dig som konsument. Anledningen till att vi kan garantera att allt 
är 100 procent ekologiskt och etologiskt är att vi på Ängavallen gör allt själva – från jord till bord. 

Välkomna till Ängavallen!

Niclas, Mathias, Birgitta och
Rolf Axel Nordström

och gårdens alla medarbetare.



Martin pekar på hur svårt det kan vara att ha 
realistiska förväntningar på livet tillsammans 
med en partner. Det är också svårt att se sina 
egna potentiellt destruktiva beteendemönster 
(tankar) och negativa grundantaganden om 
hur världen fungerar och vår roll i den. Till 
exempel kan den som har en tidig erfarenhet 
av att bli övergiven riskera att utveckla otryg-
ga anknytningsmönster, med en föreställning 
om att man till slut alltid blir övergiven. Det 
leder ofta till någon form av cooping-strategi. 

En del försöker skydda sig själva genom 
att hålla distans till sin partner, vilket gör att 
intimiteten i relationen blir lidande. Alter-
nativt klamrar man sig fast alltför hårt och 
kväver relationen. Ytterligare en följd kan 
vara att man blir utåtagerande, aggressiv 
och dominant (ägande) mot sin partner. 
Allt i ett försök att motverka grundantagan-
det ”jag blir alltid övergiven”. Detta är bara 
ett av många grundantaganden som kan 
påverka relationer negativt, utan att vi för 
ett ögonblick själva är medvetna om hur och 
varför vi beter oss som vi gör eller vad det 
får för konsekvenser. 

Det motstånd nästan alla känner inför att 
avsluta ett förhållande, kan vara ett tecken 
på att vår syn på relationer inte är i takt med 
tiden. Många ser uppbrott som ett misslyck-
ande. Martin menar att detta delvis beror på 
att vi har fel ingångsvärden (förväntningar) 
när det gäller vad en partner och en rela-
tion ska leverera. Det vi helt och hållet mis-

sar är att förväntningarna på en långvarig, 
passionerad relation baserad på kärlek är en 
modern konstruktion.

Historiskt sett etablerades och upprätt-
hölls parrelationer mer av nödvändighet än 
av kärlek. Relationer fungerade som praktis-
ka eller sociala konstruktioner, och normen 
var självklar: par förväntades hålla ihop livet 
ut ”tills döden skiljer er åt”. 

Först under 1900-talet växte det nuva-
rande romantiserade, ”Disneyfierade” idea-
let fram, där relationer förväntas bygga på 
kärlek. Dock lever den historiska normen 
om ”tills döden skiljer er åt” kvar. Men hur 
sannolikt är det att två personer ska utveck-
las parallellt och hålla kärleken vid liv under 
en hel livstid, som vårt samhälle ser ut på 
2000-talet? Ärligt talat är detta ytterst osan-
nolikt, vilket skilsmässo-/separationsstatisti-
ken tydligt visar. I dagens samhälle förefal-
ler det troligare att olika partners passar oss 
bättre eller sämre i olika livsfaser, vilket rim-
mar dåligt med den gamla normen och stäl-
ler orimliga krav på oss, menar Martin.

Det ligger naturligtvis i sakens natur att 
ambitionen i inledningsskedet alltid är att 
relationen ska hålla så länge som möjligt. Pro-
blemet är som Martin ser det, (med glimten 
i ögat) att vi både är rädda, dumma och lata. 
Rädda för att bryta upp och möta det okända. 
Dumma i den mening att vi inte förstår det 
orimliga i våra förväntningar. Och lata för att 

vi inte orkar göra det hårda arbete med oss 
själva som krävs för att ens komma i närheten 
av det vi förväntar oss våra av relationer. 

Ofta inleds relationer med stormande för-
älskelser som förblindar, fördummar och för-
enklar bilden av det gemensamma livet till-
sammans. Om vi i stället orkar och förstår 
att vi först och främst måste jobba med oss 
själva och komma tillrätta med de negativa 
grundantaganden vi bär med oss in i relatio-
nen, har vi för första gången i historien en 
rimlig chans att etablera långvariga, kärleks-
fulla och harmoniska relationer. Och vem 
vet, kanske kan dessa relationer någon gång 
till och med hålla tills döden skiljer oss åt.

Läs mer på: keeptalking.nu

Martin Askelöf är  
psykoterapeut och har 

en bakgrund som stats-
vetare med inriktning på 
internationella relationer. 
Han menar att över hälf-

ten av klienterna som 
söker sig till honom vill 
ha hjälp med relations-
relaterade problem. En 

del lever ensamma men 
längtar efter någon att 
höra ihop med. Andra 
är missnöjda med den 

aktuella, dysfunktionel-
la relationen och vill ha 
hjälp att komma tillrätta 
med problemen. Några 
vill till och med ha stöd 

och hjälp för att orka 
bryta upp.

DEN OBEKVÄMA SANNINGEN 
OM RELATIONER

FÖRETAGSPRESENTATION

Ofta inleds  
relationer med  
stormande förälsk elser 
som förblindar,  
fördummar och  
förenklar bilden av 
det gemensamma  
livet tillsammans.
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www.vardlanken.se

V årdlänken arbetar med beman-
ning och rekrytering inom fler-
talet olika yrkesgrupper inom 

vård och omsorgssektorn. Avdelningen 
för socionombemanning är väletablerad 
och de senaste åren har Vårdlänken lagt 
extra krut på att utveckla och förstärka 
den delen av sin verksamhet.

– Alla som arbetar på avdelningen för 
socionombemanning är socionomer själ-
va. Det gör att vi har god förståelse för vad 
våra konsulter upplever och gör i arbetet. 

Därmed kan vi på ett bra sätt förbereda 
konsulterna inför uppdragen samt hand-
leda dem under tiden. Vår förståelse och 
kunskap om socionombemanning gör att 
vi erbjuder hög kvalitet med rätt konsult 
till rätt uppdrag, vilket är väldigt uppskat-
tat hos våra uppdragsgivare, säger Anders 
Tegner, socionom och konsultchef på ett 
av Vårdlänkens Stockholmskontor. 

FÖREBYGGANDE FÖRBEREDELSER 
Vårdlänken har som utgångspunkt att 

kunder och konsulter ska känna sig nöj-
da med uppdraget, därför läggs stor vikt 
på förebyggande arbete och för beredelser. 

– Vi presenterar våra kandidater för 
kunden och för en djupgående dialog 
med kund och konsult kring vad par-
terna kan förvänta sig av samarbetet. På 
så vis undviker vi eventuella frågetecken 
eller svårigheter som kan uppstå. Sedan 
kan konsulterna alltid kontakta sin kon-
sultchef om det är något de behöver. Hos 
oss blir ingen ett nummer i en databas 
utan vi jobbar nära våra konsulter och 
vi är övertygade om att detta skapar ett 
starkt förtroendekapital, såväl hos våra 
konsulter som hos uppdragsgivarna. 

TRYGGHET 
Anders Tegner poängterar att det är vik-
tigt att socionomkonsulterna både känner 
sig trygga och har möjlighet att utveck-
las. Därför arbetar Vårdlänken efter kva-
litets- och miljöledningssystemen ISO 

9001 och ISO 14001 och har kollektivav-
tal med tjänstepensionsavsättning för sina 
anställda. Vidare tjänar Vårdlänkens kon-
sulter in utbildningspoäng per arbetad 
månad som kan användas för utbildning 
och karriärsutveckling. 

– Det bästa med att arbeta som 
socionom konsult är friheten och vari-
ationen i uppdragen. Man får så varie-
rande erfarenheter, men det förutsätter 
att man känner sig trygg i sin arbetssi-
tuation och det kan man göra hos oss. Vi 
har kontor i Stockholm och i Malmö och 
erbjuder uppdragsmöjligheter över hela 
Sverige, avslutar han.

Vårdlänkens grundare Therese Löfall har 19 års 
erfarenhet av bemanning och rekrytering inom 
vården. Sedan 2011 har Vårdlänken arbetat med 
socionombemanning och företagets medarbetare  
är övertygade om att en framgångsrik verksamhet 
beror på förståelse för och insikt i alla berörda  
parters villkor och behov.

SOCIONOMBEMANNING MED INSIKT

”

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering  
vänder sig till privata och offentliga aktörer 
inom hälso vård, sjukvård och social omsorg 
över hela Sverige. Som kund och konsult 
hos Vårdlänken Bemanning & Rekrytering 
har du en och samma kontaktperson från 
första mötet tills uppdraget är avslutat.

Vårdlänkens ledord:
Kvalitet, frihet och utveckling

Tel: 08-85 54 60, 040-655 05 51
E-post: kontakt@vardlanken.se
www.vardlanken.se

Från vänster: Lena Bergvall, Anders Tegner 
och Therese Löfall. Och vårdhunden Abby.

i

Hos oss blir ingen ett nummer  
i en databas utan vi jobbar  
nära våra konsulter och vi är 
övertygade om att detta skapar 
ett starkt förtroendekapital, 
såväl hos våra konsulter som 
hos uppdragsgivarna.



– Jag tycker fortfarande det är roligt, efter 30 
år som verksam. Min filosofi är att man alltid 
ska försöka ge tillbaka mer än vad man tar. 
Och som jag brukar säga: it feels good to do 
good", säger han.

Blixtsnabba beslut under hög press är ock-
så en bra beskrivning av live-TV. Kanske är 
det just därför som han trivs så bra framför 
kameran i Tv4:s Nyhetsmorgon. Det är här 
han har blivit känd inför en stor publik, samt i 
egna programmet Dr Mikael & Tilde, tillsam-
mans med Tilde de Paula Eby, i Sjuan. I båda 
programmen pratar han om sjukdomar, hälsa 
och svarar på tittarfrågor.

– Det jag tycker om med direktsändning är 
att man inte kan ta om något, det gäller alltså 
att vara tydlig direkt. Det man säger måste sit-
ta och det gillar jag. Det är en utmaning och 
det blir inte alltid rätt, men man blir hela tiden 
bättre och bättre. Jag får ju dessutom hjälp av 
Tilde och Peter Jihde som är väldigt snabba i 
tanken, så på så sätt blir det aldrig utrymme 
att sväva ut för mycket. De är duktiga på att 
ställa den där frågan som "alla" ställer sig när 
jag förklarat något.

Majoriteten av hans tid tillbringar han dock 
på sitt vanliga jobb på Lindesbergs lasarett. 
Med lång erfarenhet har han en tydlig bild 
av hur svensk vård har utvecklats, och vilka 
utmaningar den står inför.

– Det har blivit mycket, mycket bättre 
under de här åren och idag har vi möjlighet 
att rädda fler än vad vi kunde förut. Samtidigt 
finns det givetvis mycket som ändå kan för-
bättras, precis som i alla andra organisationer. 
Men de stora problem är organisatoriska, sna-
rare än att vården innehåll skulle vara bristfäl-
ligt, säger han.

En sådan typ av problematik är enligt Mika-
el Sandström, att det idag helt enkelt är möjligt 

att göra mer än vad man faktiskt har råd med.
– Det finns ju till exempel fantastiska nya 

läkemedel men de är dyra och passerar ofta 
vad budgeten tillåter. Då krävs det att man 
faktiskt gör politiska och ekonomiska priori-
teringar vilket så klart är svårt, eftersom det 
då handlar om att vikta olika gruppers behov 
mot varandra. Det är samtidigt svårt att få till 
en millimeterrättvisa – alla kan inte få allt. 
Därför har jag stor respekt för beslutsfattarna 
på landstingsnivå även om avståndet mellan 
de som fattar besluten och de kliniska verk-
samheterna är långt. Min roll är då att förklara 
hur det faktiskt ligger till, säger han.

– Vårdkvaliteten uppstår inte heller i den 
stora organisationen, utan det är i teamet i 
patientens direkta närhet – vården blir så bra 
som teamet är, helt enkelt.

En fråga som har debatterats länge handlar 
om specialistsjuksköterskornas möjligheter 
och arbetssituation. Mikael Sandström menar 
att det är en yrkesgrupp som måste respekte-
ras mer.

 –Vi ser hur specialistsjuksköterskorna 
säger upp sig på löpande band eftersom job-
bet är så påfrestande både fysiskt och mentalt. 
Det måste till en bättre löneutveckling och de 
måste ges en högre status, så att det lönar sig 
att bli specialistutbildad.

Medverkan i tv har gjort Mikael Sand-
ström till något av en kändis. Men att bli igen-
känd är inget som stör honom. Tvärtom.

– Det är positivt till 100 procent. Den 
grundläggande mänskliga viljan att känna 
igen saker är stark och i mitt fall är det något 
som faktiskt underlättar i jobbet. När patien-
ter kommer till mig, och de känner igen mig, 
så bidrar det till en större trygghet. Igenkän-
ning och trygghet är också anledningarna till 
att jag har den vita rocken på mig i tv – vissa 

stör sig på det men jag tror att fler tycker att 
det har en lugnande effekt.

– Något som också underlättar för både 
anhöriga och patienter är att jag alltid svarar på 
frågor som "hur ska det bli?", "hur kommer det 
att gå?" vilket många andra läkare inte vill göra 
eftersom det finns en risk att man har fel. Men 
just eftersom jag vet att jag kan ha fel så svarar 
jag, vilket jag brukar bara väldigt uppskattat.

Förutom jobbet på sjukhuset och tv-pro-
grammen har han nyligen också tagit steget 
in i podcastvärlden tillsammans med Tilde. 
Med Läkarpodden har de gjort stor succé och 
blivit en av de populäraste svenska poddarna.

– Det var min son Markus som föreslog att 
jag skulle göra en podd och mitt första svar var 
"vad är det?" men när jag väl fördjupade mig så 
kändes det självklart. Jag har ju massa historier 
om olika fall genom åren och när Tilde tacka-
de ja till att vara med så var det bara att köra. 
Vårt mål var att få över 200 000 lyssnare de för-
sta 20 episoderna och det har vi passerat med 
råge. Vid det här laget har jag pratat så mycket 
medicin med Tilde att hon nästan har gått en 
halv läkarutbildning själv, säger han.

Folkkäre läkaren trivs under hög press
Det finns en spännings-

dimension i att jobba med 
akutvård. Varje beslut 

som fattas får en direkt 
återkoppling – gör vi  

rätt eller fel? För Mikael 
Sandström, intensivvårds-

specialist på akuten på 
Lindesbergs lasarett och 
folkkär TV-doktor, är detta 

en stor anledning till att 
han älskar sitt jobb.

När patienter  
kommer till mig, och 
de känner igen mig, så 
bidrar det till en större 
trygghet.

Graviditeten är en tid som är fylld av förvän-
tan och spänning. Många blivande föräldrar är 
angelägna att ta reda på så mycket som möjligt 
om barnets hälsa redan på fosterstadiet. Ett av 
de vanligaste orosmomenten gäller kromoso-
mala syndrom, till exempel Downs. Den van-
ligaste metoden är att göra så kallat KUB, där 
ett kombinerat ultraljud och blodprov ger en 
bild av sannolikheten att barnet har en avvikel-
se. Men KUB är inte optimalt – dels är det inte 
helt tillförlitligt och dels missar det fall. KUB 
ger därmed upphov till onödiga fostervatten-
prov som är ett riskfullt ingrepp. Med NIPT får 
man dock samma information som med KUB, 
men med ett säkrare resultat och därmed min-
dre risk för fostervattenprov.

– Med NIPT tar man ett enkelt blodprov och 
resultatet redovisas som mycket hög eller myck-
et låg risk för kromosomavvikelser. KUB kan ge 
mer otydliga resultat – till exempel att risken 
är en på tvåhundra, vilket faktiskt inte säger så 
mycket. Olika landsting har därtill olika riktlin-

NIPT är en genetisk  
analys som är överlägsen 
dagens KUB-test. NIPT är 

betydligt pålitligare och  
minskar risken att behöva 

göra fostervattenprov.
NIPT utförs på blodprov

från mamman. 

NYTT SÄKRARE FOSTERTEST FÖR GRAVIDA

Det finns ingen  
anledning att man i fortsättningen 
håller kvar vid det mindre effektiva, 
och mindre säkra KUB-testet.

FÖRETAGSPRESENTATION

HJÄRTAT 
Ny forskning från Luleå tekniska univer-
sitet visar att kvinnor som får en andra 
hjärtinfarkt får den betydligt tätare inpå 
den första än vad män får.
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Tvätta händerna innan ni ska äta och efter toalettbesök, 
engångsnäsdukar och tvätta snuttefilt, gosedjur och lek-
saker som barnet har använt. Det är den bästa strategin 
för att klara den ökända "vabruari". (Källa: 1177)

VABRUARI



Folkkäre läkaren trivs under hög press Berätta kort om Laser & Estetik!
 – Laser & Estetik är Sveriges första 
specialist klinik med att introducera laser-
assisterad fettsugning och vi har byggt upp 
en bred erfarenhet inom området. Vi kan 
stolt säga att vi införde denna behandlings-
teknik i Sverige och har idag det största 
antalet utförda operationer i Norden. 
 
Vart finns ni?
– Vi finns i Uppsala, Västerås och Norrköping. 
 
Vad gör ni mer? 
– Vi erbjuder en rad olika tjänster inom 
estetisk plastikkirurgi, laserbehandlingar,  

hudvårdsbehandlingar och injektions-
behandlingar. Ta kontakt med några av 
våra tre kliniker så berättar de mer.
 
Vilka möter man som kund hos er?
– Vår expertis består av överläkare, legiti-
merade, sjuksköterskor, auktoriserade hud-
terapeuter och laserterapeuter. Alla med stor 
erfarenhet inom sina respektive områden.
 
För mer info, gå in på laserestetik.se och läs 
mer om våra tjänster och behandlingar.

Efter en yogaklass på Hot Yoga Stockholm 
känner du dig såväl fokuserad som avslapp-
nad och är redo att möta livets utmaningar. 
Under ett pass i värmen har du stärkt och 
stretchat hela kroppen och samtidigt trä-
nat på att vara närvarande i nuet. Det är 90 
minuters meditation i rörelse.

– Vi har en härlig mix av elever som är 
allt från proffsdansare, kampsportsutövare 
och erfarna yogisar till pensionärer som ald-
rig här tränat i hela sitt liv. Vår studio har en 
personlig och avslappnad atmosfär där alla 
är välkomna, berättar Johanna Horisk, delä-
gare och yogalärare på Hot Yoga Stockholm.
Under de snart tio år som hon drivit yogastu-
dion så ser hon tydligt hur det som tidigare 

kanske hade en flumstämpel idag ses som en 
självklar träning både för kropp och själ.

– Det handlar inte om att göra snyg-
ga poser utan om att man faktiskt mår så 
mycket bättre. Det är många som börjat 
yoga hos oss för att de haft kroniska smär-
tor i rygg och knä och som känner sig bätt-
re bara efter några veckor. På samma sätt är 
yoga ett fantastiskt verktyg för stresshante-
ring och hjälper dig att skapa balans i livet 
på alla plan, säger Johanna Horisk.

... Mia Wallberg, klinikansvarig 
på Laser & Estetik.

... Johanna Horisk,  
Hot Yoga Stockholm. 

ETT ÖGONBLICK ...

ETT ÖGONBLICK ...

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION

NYTT SÄKRARE FOSTERTEST FÖR GRAVIDA
Modern är 35 år eller äldre 
vid beräknat förlossnings-
datum

Kontraindikationer för 
invasiv fosterdiagnostik, 
såsom placenta previa, risk 
för missfall, HBV-infektion 
etc.  

KUB indikerar en ökad risk 
för aneuploidi

Tidigare graviditet med en 
kromosomal avvikelse

Kräver uppföljning av  
tidigare screening- resultat

Har genomgått IVF- behandling 
eller har tidigare  råkat ut för 
fl era missfall Önskar tidig bekräftelse av

frånvaro av de vanligaste
kromosomavvikelserna

NIPT-testet analyseras genom ett vanligt blodprov som kan tas på 
mödravårdscentraler samtidigt med en första ultraljudsundersökning.

NIPT-testet är lämpligt för (men inte begränsat till) gravida 
kvinnor som uppvisar någon av följande indikationer:

Vill du veta mer om testet eller boka tid hos någon 
av mottagningarna som erbjuder testet? Läs mer på 
www.fostertest.se eller kontakta oss på 
info@fostertest.se

jer för vilka KUB-resultat dom betraktas som hög risk, 
säger Eva Arkblad, sjukhusgenetiker på Life Genomics, 
ett företag som tillhandahåller det CE-IVD-godkända 
NIPT-testet Harmony.

 
Hur funkar testet och  
vad är det som testas?
– DNA från moderkakan läcker ut i mammans blod och 
går att mäta. Detta analyseras, och utifrån resultatet kan 
man enkelt räkna kromosomer. I KUB tittar man istället 
på tre proteinmarkörer, medan man med NIPT däremot 
undersöker exakt det som man är intresserad av att veta.

Risken att ett barn ska drabbas av någon form av kro-
mosomavvikelse ökar med mammans ålder. Men Eva 
Arkblad menar att alla som känner sig oroliga, eller 
som helt enkelt vill veta sannolikheten för de vanligaste 
kromosomala avvikelserna, Trisomi 21, 18 och 13, bör 
överväga ett NIPT.

– Det är enkelt att få en NIPT analys – man behöver
bara vända sig till en mödravårdscentral som erbju-

der testen, säger hon. 
Än så länge är dock medvetenheten om NIPT gan-

ska låg och de som är intresserade får själva bekosta tes-
tet. I vissa regioner erbjuds NIPT inför fostervattenprov 
för att minska mängden onödiga fostervattenprov som 
KUB medför. NIPT testet analyseras genom ett vanligt 
blodprov som kan tas på mödravårdscentraler samtidigt 
med en första ultraljudsundersökning.

– Samtidigt är vi övertygade om att NIPT kommer 
att bli mer och mer utbrett. Det finns ingen anledning 
att man i fortsättningen håller kvar vid det mindre effek-
tiva, och mindre säkra KUB-testet. Tidigare har prover-
na skickats utomlands för analys men nu analyseras 
fostertestet i Sverige på Life Genomics laboratorium i 
Göteborg, som har möjlighet att tillgodose alla behov 
av NIPT i landet på ett effektivt sätt.

– Life Genomics NIPT laboratorium – det enda i sitt 
slag i norden, är utrustat för att hantera stora provmäng-
der. När förståelsen för NIPT-testets överlägsna fördelar 
över KUB analysen succesivt ökar är vi väl rustade att 
hantera den ökande provvolymen. Detta kommer inne-
bära lägre priser och större tillgänglighet för föräldrar-
na, säger Didrik Rosén försäljnings- och marknadschef 
på Life Genomics.

Mikael Sandström, folkkär TV-
doktor här med parhhästen 

Tilde de Paula Eby.

FÖRST I SVERIGE MED  
LASERASSISTERAD  
FETTSUGNING

Så mycket delar Hjärt-Lungfonden ut till olika forskningsprojekt  
i år. Rekordsumman är ett resultat av 2016 års insamlingsarbete

305 MILJONER KRONOR

FOTO: TV4
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– Motivation är en färskvara. Därför har jag 
identifierat de faktorer som måste till för att man 
hålla motivationen uppe under hela sin hälso-
resa, säger hon.

Upplägget för Ulrikas Kickstart är enkelt 
att följa och smidigt att använda. Coachning, 
menyplaner och kostråd förmedlas på nätet via 
onlinekurser.

– Just färdiga menyval är en viktig del. Varje 
vecka får deltagarna en plan med rätter och recept 
som gör att man äter olika mängd kalorier varje 
dag. På så sätt blir ämnesomsättningen mer effek-
tiv. Vi ser också till att recepten är riktigt bra – 
maten måste vara god, lättlagad och visuellt tillta-
lande. Annars blir det inte särskilt kul, helt enkelt.

Ulrika Davidsson finns med under hela resan 
som ett coachande stöd och kommunicerar 
med kursdeltagarna i Facebookgrupper.

– En vecka på egen hand kan de flesta klara, 
kanske till och med två. Men kursen sträcker 
sig över sex veckor. Därför är det så bra att jag 
dagligen kan hålla kontakt med grupperna. Det 
är enkelt att snabbt spela in en peppande film-
hälsning eller matlagningsvideo med telefonen 
och posta i gruppen – vilket också uppskattas 
av deltagarna.

– Eftersom man också ingår i en grupp blir det 
att man stöttar och pushar varandra. Det märks 
också på vår kundnöjdhet – 98 procent uppger att 
de är nöjda med resultaten. Efter sex veckor med 
kursen brukar man tappa cirka 10 kilo. 

Ulrika Davidsson har en annorlunda 
approach än majoriteten av kostrådgivare efter-
som hon inte förespråkar en specifik diet.

– Alla är olika och det finns således inte en 
kostplan som passar alla människor. GI pas-
sar någon, 5:1 passar en annan och LCHF pas-

sar en tredje. Vilken som funkar bäst beror på 
många olika faktorer; ålder, hälsostatus, vikt 
och så vidare. Ibland får jag kritik för att jag 
inte håller mig till en kostplan men jag tycker 
det är helt naturligt att anpassa efter individens 
förutsättningar. Jag brukar jämföra med per-
sonliga tränare – det funkar ju inte att de bara 
rekommenderar en träningsform, säger hon.

Hennes egna hälsoresa började 2002. Efter 
två barn vägde hon nära hundra kilo, var trött, 
stel och kände att en förändring var nödvän-
dig. Den då populära Atkinsmetoden blev en 
vändning och väckte samtidigt hennes intres-
se mat och livsstil. Hon utbildade sig till kost-
rådgivare och har sedan dess gett ut ut över 20 
kokböcker. Den senaste, "Nya Kickstarter med 
Ulrika" släpptes nyligen.

– Den fungerar som en kostrådgivare du 
kan hålla i handen när du gör den här typen av 
livsstilsförändring. I boken hittar man motiva-
tion och menyplaner inom olika kostskolor för 
snabb viktnedgång – en kickstart helt enkelt.

Vad har du på gång framöver?
– Jag är återkommande gäst i Malou efter 10  
i tv 4, och så skriver jag på nästa bok, som 
handlar om helt vegetariska kickstarter, säger 
Ulrika Davidsson.

Läs mer: ulrikaskickstart.se

Alla är olika och  
det finns således inte 
en kostplan som passar 
alla människor.

Att gå ner i vikt är  
alltid en utmaning men  

har man ingen motivation 
är det nära på omöjligt. 

Det vet Ulrika Davidsson, 
kostrådgivare och bäst-

säljande kokboks författare. 
Med konceptet Ulrikas 
Kickstart har hon hjälpt 

tusentals svenskar att nå 
sina viktmål.

Kör inte i andras hjulspår, 
prova oss istället. 
- Nästa generations
företagsfriskvård!

Vårt mål med våra företagstjänster är att  
hjälpa företag och organisationer med dess 
medarbetares kondition, hälsa och därmed  
välbefinnande, för en lönsammare verksamhet 
– Corporate Health Responsibility.

Med erfarenhet, kunskap, tester och analyser 
med vetenskaplig grund samt aktivitetspro-
gram förbättrar vi individens kondition, hälsa 
och välbefinnande. Effekterna av Aktivitus 
insatser är mätbara.

SÅ NÅR DU DINA VIKTMÅL
FÖRETAGSPRESENTATION

Ulrika Davidsson, 
kostrådgivare och 
bästsäljande kok-
boksförfattare. 
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Najax Ali driver Innovative 
Scalp Pigmentation.

Vissa vet precis hur dom vill ha det, andra  
är mer osäkra och då kan jag hjälpa till med 
estetiken och se vad som faktiskt passar just 
den klientens ansikte.

Det är män och kvinnor som till exempel 
genomgått hårtransplantationer, lider av hår-
avfall eller ärrbildningar som vänder sig till 
kliniken. Innovative Scalp Pigmentation, ISP, 
är en filial till en av världens ledande företag 
inom området, Scalp Aesthetics, som utveck-
lat det speciella pigmentet som endast är 
avsett för skalpen.

– Med en nål, som är 75 procent mindre än 
en tatueringsnål, så sätter vi 3D-pigmenten. 
Pigmentet upplevs som att det är ett litet hår-
strå som sticker ut från skalpen och skapar på 
så sätt en illusion av hår, säger Najax Ali.

Pigmentet som används uppfyller de krav 
som myndigheter ställer.

– Den speciella färgen i pigmentet är ofar-
lig och håller cirka tio år, sen kan det vara 
dags att göra en mindre touch up.

Vid ett första möte som är gratis och varar 
cirka en timme så får klienten information om 
behandlingen.

– Vi går genom vilka förväntningar man 
har, svarar på frågor och så bokar vi tid. 

Sen handlar det om att hitta rätt färg på pig-
mentet och vilken hårlinje man vill ha. 

– Vissa vet precis hur dom vill ha det, 
andra är mer osäkra och då kan jag hjälpa till 

med estetiken och se vad som faktiskt passar 
just den klientens ansikte. Många yngre vill ha 
en lite rakare, krispigare hårlinje och många 
av våra äldre kunder önskar en naturligare lin-
je. Vi ritar helt enkelt och testar tills den sit-
ter precis som man vill ha den. Vissa har inte 
sett sin hårlinje på flera år och det är en grym 
upplevelse att vara med och se hur nöjda och 
glada klienterna blir. De ser hur ansiktet får 
tar form igen, säger Najax Ali. 

Behandlingen genomförs sedan vid tre 
separata tillfällen. Den första behandlingen 
är också den som tar längst tid. Det handlar 
om att med stor precision välja var pigmen-
ten ska sitta.

– Vid den stora behandlingen så pigmen-
terar vi hela området på skallen och det kan 
ta mellan fyra–fem timmar, med små mikro-
pauser. Det gör inte ont men man kan känna 
sig något öm i skallen efteråt. Sen väntar man 
minst tio dagar till nästa behandling som då 
tar cirka två timmar och den tredje och sista 
behandlingen tar cirka 1,5 timme.

När man gjort den första behandlingen så 
ska man inte utsätta mikropigmenten för vat-
ten, sol eller liknande, utan låta de behandlade 
områdena vila.

– Den naturliga färgen i pigmentet förändras 
inte men just de här första dagarna ska man 
vara försiktig. 

Najax Ali, som har en gedigen utbildning 
och är certifierad behandlare inom Scalp 
mikropigmentering, tycker att innan man 
bestämmer sig för att göra den här behand-
lingen så är det bra att först läsa på.

– Gå inte efter pris i första hand utan ta 
reda på att det är en kunnig och erfaren per-
son som gör behandlingen.  

Mikropigmentering  
är en metod som  

passar alla som på något 
sätt lider av håravfall. 

– Vi ser hur behovet har 
vuxit under de senaste 

åren, säger Najax Ali som 
driver Innovative Scalp 

Pigmentation. 

3D-PIGMENT GER ILLUSION 
AV SMÅ HÅRSTRÅ

KORT OM ...

Skalp mikropigmentering passar alla  

klienter oavsett nivåer av håravfall, åldrar 

och hudfärg. ISP är specialister på dessa 

områden: 

• Klienter oavsett åldrar (helst 18 år och  
äldre), nivåer av håravfall och hudfärg. 

• Klienter som genomgått hårtransplantatio-
ner i form av Strip eller FUE (Follicular Unit 
Extraction) och vill dölja sina ärr. 

• Klienter som tidigare behandlats med 
skalp mikropigmentering och vill göra 
touch up. 

KOST
Svenskarna har ändrat sina kostvanor, har en sun-
dare livsstil och äter idag mer hälsosamt. Intresset 
för vegetariskt har ökat och matens ursprung är 
viktig för svenskarna, enligt Orkla Matbarometer.
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– Jag är beroende av yoga och kommer hålla 
på med det hela mitt liv, säger han.

Det var när han själv inte hittade bra klä-
der för yoga som han började fundera på ett 
eget klädmärke.

– Mycket av det som fanns var syntetiskt 
och ofta saknades stretch. Ur mitt perspektiv 
är yoga något som går hand i hand med en 
hållbar livsstil, vilket även borde återspeglas 
i kläderna. Då kom tankarna in på ekologisk 
bomull. Jag ville samtidigt att de skulle behålla 
en sportig stil. Man behöver alltså inte klä sig 
som en hippie för att utöva yoga.

– Fler och fler killar hittar ju hela tiden till 
yogan så därför har vi velat skapa plagg som 
passar manliga yogautövare också.

De olika designerna har han tagit fram till-
sammans med sin flickvän Suzan Afshar.

– Våra plagg är mjuka, flexibla och följ-
samma. Många är slim-fit – så man slipper att 
t-shirten glider ner över huvudet om man står 
på händer. Vi vill att de ska vara både praktis-
ka och snygga, helt enkelt.

Den ekologiska bomullen som kläderna 
tillverkas av hittade Jonas Larsson passande 
nog i Indien – yogans hemland. Det är också 
här som plaggen tillverkas. Jonas och Suzan 
har varit på plats flera gånger för att ha work-
shops, få inspiration samt nya designidéer.

– Hela processen, från att fröna sätts i jor-
den till att plagget är färdigt är certifierad 

enligt GOTS (Global Organic Textile Stan-
dard), vilket också innefattar sociala faktorer, 
lönesättning och personalens arbetssituation. 
Det gör att jag verkligen kan stå bakom mina 
kläder till 100 procent och jag har i princip ett 
finger med i varenda söm, säger han.

– Själva bomullen är så kallad long stap-
le cotton, vilken har längre trådar och mycket 
högre kvalitet. 

B-Light körde igång i somras och siktet är 
inställt på framtiden. 

– Det har varit en riktig rolig och lärorik 
resa så här långt. Nu jobbar vi för att etable-
ra märket ännu mer och gläds samtidigt över 
att vi redan har väldigt många återkommande 
kunder, säger Jonas Larsson.

Adress till webbutiken:  

b-light.se

En arbetssituation präg-
lad av stress gjorde att 

Jonas Larsson var nära att 
gå in i väggen. En resa till 
ett buddistiskt silent retre-

at i Thailand blev hans 
räddning. Där kom han 
för första gången i kon-
takt med yoga. Idag är 
träningsformen en stor 

del av hans liv, så stor att 
han har lanserat det egna 

yoga- och sportklädes-
märket B-Light Organic 

Sportswear.

KÄRLEKEN TILL YOGAN GAV HÅLLBAR KLÄDIDÉ

Hela processen,  
från att fröna sätts i 
jorden till att plagget 
är färdigt är certifierad 
enligt GOTS.

Jonas Larsson,  
grundare av 
B-Light Organic 
Sportswear.

BYAS står för Bionic Youth Activating System 
och är en tysk innovation som nu finns till-
gänglig i Sverige. 

– Det som är riktigt positivt med de här pro-
dukterna är att de endast innehåller naturliga 
ämnen från växtriket. Man kan alltså vara helt 
säker på att det inte har förekommit några djur-
försök, säger Anki Landenmark, som represen-
terar BYAS på den svenska marknaden.

Hur fungerar då konceptet?
– Systemet består av tre olika apparater som 
alla enkelt går att använda hemma. Den för-
sta är en Eyelifter som inte är större än ett 
USB-minne. Med hjälp av den tillför man 
hyaluron och gatulin  på djupet i hudlagren 
vilket stimulerar kroppens egen produktion 
av kollagen och elastan. 

Hyaluron är ett ämne som kroppen slu-
tar producera efter 25 års ålder och som hål-
ler huden fuktig och elastisk. Genom att till-
föra det på djupet av huden gör det så huden 
blir spänstig och slätas ut och reducerar mörka 
ringar runt ögonen

Den andra apparaten är en Facelifter och 
är ungefär lika stor som en vanlig rakapparat. 
Den används för hela ansiktet och har sex oli-
ka program  

Dels ett program som tillsammans med ett 
detoxserum rengör på djupet genom att den 
drar ut orenheterna ur huden som en magnet.

Därefter byter man program och omvän-
der processen genom att man tillför  Hyalu-
ronserum på djupet i huden där det sätter 
igång den naturliga föryngringsprocessen.

Övriga program stimulerar musklerna på 
olika djup för att stretcha upp trötta och häng-

ande muskler och ett par program arbetar med 
värme där man smälter bort oönskade fettceller. 

– Den här grundbehandlingen tar bara nio 
minuter vilket man gör hemma i badrummet 
i samband med sina vanliga rutiner. Förutom 
att man sparar tid är det här också en mer kost-
nadseffektiv metod om man jämför med att gå 
till olika kliniker, säger Anki Landenmark.

Den tredje apparaten i BYAS-konceptet är 
Bodyliftern. Med den kan man enkelt bekäm-
pa till exempel gäddhäng och celluliter.

– Bodyliftern hjälper till att stretcha upp 
huden genom muskelstimulering och hjälper 
kroppen att ”motionera” muskler som är svåra 
att träna på ett naturligt sätt. 

Den värmer också upp huden till cirka 45 
grader, vilket gör att oönskade fettceller smäl-
ter bort och försvinner den naturliga vägen. 
På så sätt kan man behandla bort fluffig 
mage, celluliter och till och med åderbråck.

BYAS har sedan ett par år varit ett etablerat 
system runt om i Europa men i Sverige har det 
varit relativt okänt, något som Anki Landen-
mark nu försöker ändra på.

– Jag har kollegor i bland annat Bryssel 
som berättar att flera skönhetssalonger har slu-
tat använda sin dyra utrustning för att istället 
jobba med BYAS-produkterna, vilket är talan-
de för hur väl de faktiskt fungerar, säger hon. 

För mer information: ankil@live.se

NY BEHANDLING ÄR ETT LYFT FÖR HUDEN
Rynkor, trötta ögon  
och ett ansikte som  

slokar. Kampen mot krop-
pens ålderstecken är  

ständigt pågående för 
väldigt många människ-

or. Utbudet av krämer, 
behandlingar och till och 

med kirurgiska ingrepp är 
nära på oändligt, även om 
verkningsgraden varierar. 

Men nu finns nästa  
generations vapen mot 

rynkorna – BYAS.

Anki Landenmark, BYAS.

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRE

FÖRE

EFTER

EFTER

TRÄNING
50 procent av svenskarna tränar 
 2-3 gånger i veckan eller mer, åtta 
procent tränar aldrig .(Källa: Stadium)
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Vårt mål är att ge dig bästa vård med omtanke, trygghet 
och tillgänglighet. Som patient på Sophiahemmet kan du 
känna dig lugn i vetskap om att du blir omhändertagen  
på ett modernt och välutrustat sjukhus med all tillgänglig 
expertis dygnet runt. Vi utför de flesta typer av plastik
kirurgiska operationer, både i lokalbedövning och narkos.

Med.dr och specialist i plastikkirurgi med mångårig erfarenhet  
www.olplastikkirurgi.se

Sophiahemmet Plastikkirurgmottagningen 2, Valhallavägen 91, Ingång A, 114 27 Stockholm     Telefon: 08406 27 60     Email: Olle.lofgren@sophiahemmet.se

Välkommen till Sophiahemmet!

Olle Löfgren 
Plastikkirurgi

– All framställning och utveckling av våra pro-
dukter sker i Sverige och vi har som mål att 
ta det bästa från naturen i kombination med 
vetenskapens smartaste tekniker för att fram-
ställa produkter som verkligen gör nytta. Det är 
en tanke vi har burit med oss sedan den allra 
första schampoflaskan, säger Linda Beronius.

Grazette of Sweden levererar allt det 
som frisören behöver, det vill säga allt från 
blonderingsprodukter till schampo, balsam, 
inpackning, färgning, stylingprodukter och 
tekniska hjälpmedel. Dessutom erbjuder de 
utbildning och coachning till sina kunder.

– Vi har en stor respekt för frisöryrket 
och vi förstår att frisörerna besitter oerhört 
mycket kunskap. Det är därför vi uteslutan-
de vänder oss till frisörsalonger. Jag ser frisö-
ren som hårets PT, det vill säga en expert som 
skall vägleda sina kunder mot ett friskare och 
mer välmående hår. Med hjälp av frisören ska 
slutkonsumenten helt enkelt kunna få värde-
fulla tips och skötselråd.

Linda Beronius vill också uppmuntra kon-
sumenterna att värna om miljön och svenskt 
näringsliv när de köper hårvårdsprodukter, pre-
cis som när de handlar till exempel livsmedel.

– Vi ser att trenden med närproducerade 
produkter är väldigt viktig för dagens kon-
sument. Man vill veta vad man äter och var 
maten kommer ifrån och man vill även att de 
som arbetar i fabrikerna ska ha det bra, både 
etiskt och socialt. Vi jobbar aktivt med vårt 
hållbarhetsansvar, bland annat genom att vi 
producerar allt i Sverige och på så sätt kortar 
ner transportsträckorna avsevärt, vilket som 
bekant har en lägre miljöpåverkan. 

– Naturligt ursprung är också oerhört viktigt 
för oss när vi väljer ingredienser, för att skapa 
aktiva produkter som gör frisörernas vardag 
till den bästa tänkbara.

Nyligen startade Grazette of Sweden pod-
casten HÅRPODDEN, som är Sveriges för-
sta och största professionella podcast om hår.

– I podden tar vi med lyssnaren på en resa 
genom hårvärlden och frisöryrket. Tillsam-
mans med en ny gäst i varje avsnitt diskuteras 
ämnen som hårfärg, extensions, mode, entre-
prenörskap och familjeliv. Vi vill förmedla en 
verbaliserad form av inspiration om hår och 
angränsande ämnen med hjälp av spännande 
gäster, säger Linda Beronius.

Har ni några andra spännande  
projekt på gång?
– Det händer en massa roliga saker hela 
tiden. Just nu är vi till exempel med i projek-
tet Swedish Fashion Talents tillsammans med 
Swedish Fashion Council, som uppmärksam-
mar nya svenska modeskapare. I samband 
med det har vi också skapat en unik pro-
duktserie som heter Crush in Fashion. Sty-
lingen på Fashion Week kräver inte bara kre-
ativitet utan även att man utövar sitt hant-
verk tillsammans med helhetsintrycket som 
designers och stylisterna är avsändare för – 
något som sätter höga krav på produkterna  
som används.

SKÖNHET MED DET BÄSTA FRÅN NATUREN
Naturligt och när-

producerat är självklart 
när vi handlar mat. Men 
hållbarhetstänket är lika 

viktig när det gäller skön-
hetsprodukter och hår-
vård. Det menar Linda 

Beronius, marknadschef 
på Grazette of Sweden. 

Företaget har alltid haft en 
tydlig miljöprofil.

FÖRETAGSPRESENTATION

INFO

www.grazette.se 

HÅRPODDEN med Linda Beronius
Lyssna via din podcast-app
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Tanken med systemet är att det ska underlätta 
arbetet men också göra så att arbetet känns kul 
och relevant för de anställda.

– De stora fördelarna är, förutom tidsbespa-
ring och minskad risk för att arbetsuppgifter 
missas, att medarbetare känner att de faktiskt 
gör det som förväntas av dem, att de blir ännu 
tryggare i sin yrkesroll, säger Fredrik Sund-
ström, vd Addsystems.

En yrkesgrupp som har stor nytta av platt-
formen är hemtjänstpersonal. Add Vård & 
Omsorg, som lösningen heter, lämpar sig ock-
så till assistansbolag, vårdcentraler och sjukhus.

– Det är enkelt att med sin egen smartphone 
när man är ute i fält, logga in och till exempel få ut 
checklistor, instruktioner om någon inte öppnar 
dörren eller om man behöver hantera akuta situa-
tioner. Dessutom finns verktyg för ärendehante-
ring, uppföljning och internt kvalitetsarbete. Man 
kan därtill rapportera allvarliga händelser enligt 
Lex Sarah och Lex Maria direkt i mobilen.

Systemet är utformat enligt kraven i Social-
styrelsens föreskrifter gällande ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete. (SOSFS 2011:9).

– I det här fallet har myndigheterna varit 
pådrivande och skapat mycket bra förutsättning-
ar för branschen att kvalitetssäkra sina arbetssätt. 

Addsystems lösning ger också användbar 
statistik som bidrar till förbättrade processer.

– Det kan vara till exempel hur lång tid olika 
saker tar. På så sätt kan man enkelt och trans-

parent säkerställa ett effektivt arbetssätt, säger 
Fredrik Sundström.

Det har hunnit hända en hel del med platt-
formen sedan Addsystems körde igång 2000. 
Nya funktioner och applikationer läggs hela 
tiden till och utvecklas och kommer befintliga 
kunder tillgodo automatiskt.

– För närvarande håller vi bland annat på att 
bygga in stöd för mobilt Bank-ID, vilket många 
har efterfrågat. Det ger en extra säkerhet och 
trygghet till systemet.

– Vi bygger också upp ett allt större biblio-
tek av färdiga tillvalslösningar inom Add App 
Store där kunderna först kan testa och sedan 
utöka sitt abonnemang. Systemet kan även för-
ändras utan programmering vilket gör att det 
kan skräddarsys utifrån verksamhetens behov. 
Ur vårt perspektiv är det viktigt att erbjuda en 
lösning som gör att man kan arbeta på det sätt 
man önskar och inte begränsas av teknisk lös-
ning, säger Fredrik Sundström.

Alla branscher  
behöver effektiv styrning 

och kvalitetssäkring av 
arbetsprocesser. Vård 

och omsorg är inget 
undantag. Det vet man 

på Addsystems, en  
leverantör av innova-

tiva och webbaserade 
ledningssystem för alla 
typer av verksamheter.

WEBBASERAT STÖD UNDER ARBETSDAGEN

UTVECKLAS MED

CONTAR 
 genom Utbildning & Terapi
UTBILDNING - Contar erbjuder kortkurser samt utbildningar  
till samtalspedagog eller samtalsterapeut för dig som vill  
arbeta med människor genom samtal. Många av våra  
utbildningar löper under deltid och delvis på distans.  
Vi erbjuder också uppdragsutbildningar ute på plats  
hos verksamheter och organisationer.

TERAPI - Contar erbjuder samtalsterapi i flera olika former 
med kognitiv beteendeterapi (KBT) som grund. Vi vänder 
oss till enskilda individer, företag, myndigheter och organis
ationer. Du kan hos oss få stöd genom individualterapi, 
parterapi, familjeterapi eller gruppterapi.

Är du intresserad av psykologi och vill lära dig mer om hur du kan stödja 
människor med hjälp av terapeutiska samtal? Söker du kanske själv hjälp 
via samtalsterapi för att komma vidare från något som inte fungerar för dig? 

VILL DU VETA MER?

Hemsida: www.contar.se
Mail: info@contar.se
Telefon: 08-462 98 14

Systemet är  
väldigt flexibilet  
vilket gör att det kan 
skräddar sys utifrån 
verksamhetens behov.Fredrik Sundström, vd 

Addsystems.

FÖRETAGSPRESENTATION

4 av 5 svenska känner oro för att drabbas 
av någon allvarlig sjukdom. Minst oroade är 

åldersgruppen 65-79 år och mest oroade är de mellan 16-34 år. 
Cancer är den sjukdom som i särklass oroar flest. Det visar en 
sifo-undersökning från hjärthälsoföretaget Coala Life.

HÄLSA

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA

22

INNOVATIONHALSA.COM ANNONS



Upplev 
skillnaden!

Curaden Scandic ApS, Sverige • Småbåtshamnen 20A, 263 39 Höganäs
Mobil: 0706259458 • Mail: contact@curaprox.se • www.curaprox.se

Bättre munhygien – 

skonsamt och effektivt

CURAPROX tandborstar med borstrån i Curen®

• Mjukare – Curen® är skonsammare för tandköttet
•	 Effektivare	–	fler	och	tunnare	borststrån
• Slitstarkare – Borststrån i Curen® är stabilare

CURAPROX mellanrumsborstar
• Effektivare – yvigare borst och tunnare tråd, från ”0,3”
• Slitstarkare – längre livslängd utan brottproblem
• Miljövänligare – utbytbara borstar, mindre plast

FÖRETAGSPRESENTATION

– Eftersom vi använder väletablerade implan-
tatsystem har vi också möjlighet att erbjuda 
reservdelar om någon del slits ut eller skadas. 
Det kan vara svårt att få det till lågprisalter-
nativ och piratkopior, säger Stefan Ohlsson, 
tandläkare och verksamhetsansvarig.

Den vanligaste anledning till att man behö-
ver implantat är tandlossning men även per-
soner som förlorat tänder, till exempel i bil- 
eller idrottsolyckor, utgör en stor patientkrets.

– Tandlossning går att förebygga med 
egenvård, noggrann rengöring och tandhy-
gienistbehandlingar. Samtidigt är det vissa 
människor som är mer benägna att drabbas 
än andra, i synnerhet dem som är genetiskt 
predisponerade för sjukdomen. Rökare löper 
också större risk att drabbas. 

– Redan så tidigt som i 25–30-årsåldern 
kan tandlossning börja visa sig men vanligast 
är mellan 50–70. Ofta smyger sig sjukdomen 
på och när man väl upptäcker den kan det 
helt enkelt vara omöjligt att rädda tanden. Då 
är det således bara implantatbehandling som 
återstår, säger Stefan Ohlsson. 

Malmö Implantat Grupp utför också mer 
avancerade ingrepp.

– Ibland gör vi benuppbyggnad i fall där 
det saknas ben, till exempel i bihåleområdet. 

Det gör man för att det helt enkelt ska fin-
nas ben att fästa implantatet i. Vi använder 
vetenskapligt godkända preparat som väx-
er in i, och bygger upp, käkbenet igen. Innan 
man gör en behandling krävs dock noggranna 
utredningar men när man väl säkerställt pro-
cessen så är prognosen god och implantaten 
håller i regel livet ut. 

Många vill idag bleka eller på andra sätt göra 
sina tänder finare. Det är en trend som också 
Stefan Ohlsson märker av.

– Vi erbjuder både tandblekning och skal-
fasader i porslin. De sistnämna gjuter man fast 
på framtänderna och gör att man får en ny fin 
yta som är lika stark som ens riktiga tänder. 
Det är ett ingrepp som i vissa fall kräver en 
tunn slipning av tänderna, kanske en halv mil-
limeter, men är mycket skonsamt. Skalfasader 
brukar vara ett populärt alternativ när man 
kommit upp lite i åldern och har tänder som 
har slitits och missfärgats.

– Just nu erbjuder vi dessutom fri konsul-
tation för implantat och skalfasader.

Enligt  Stefan Ohlsson är implantatbehand-
lingar ett spännande fält eftersom det hela 
tiden utvecklas nya metoder och tekniker.

– Det går raskt framåt, till exempel kom-
mer nu allt fler plastikkirurgiska ingrepp för 

tandköttet där man använder transplantation 
av munvävnad. Det har således hänt en hel del 
sedan jag körde igång och det är så klart väl-
digt kul, säger han.

Modern och  
högkvalitativ implantats-
behandling med veten-

skapligt dokumenterade 
metoder. Det är Malmö 

Implantat Grupps signum. 
Med över 25 års erfaren -
het har de kommit att bli 

en flitigt anlitad klinik. 

NYA METODER FÖR IMPLANTAT

Stefan Ohlsson.

Just nu erbjuder 
vi dessutom fri 
konsultation för 
implantat och 
skalfasader.

Personer som är allergiska mot hundar får störst 
besvär vid besök hos släkt och vänner, följt av 
resor med kollektivtrafiken och i affärer, enligt en 
undersökning från Astma- och Allergiförbundet.

ALLERGI
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TÄNDER 
Sedan 1 januari har åldersgränsen för avgiftsfri tandvård 
höjts: tandvården är nu avgiftsfri till och med året du  
fyller 21 år, från 2018 till och med året du fyller 22 år  
och från 2019 till och med året du fyller 23 år.



Det vet man på Scandinavian Biopharma, som 
just nu utvecklar det drickbara turistdiarré-
vaccinet Etvax tillsammans med Göteborgs 
Universitet. Vaccinet har testats i både Europa 
och USA, och för närvarande på ned till sex 
månader gamla barn i Bangladesh.

– Vi har blivit utvalda som ledande pro-
jekt i världen på den här typen av vaccin av 
PATH, en organisation med fokus på vacci-
nutveckling kopplad till The Bill & Melinda 
Gates Foundation. De ser hur stort behovet är 
i utvecklingsländerna och vårt mål är att fast-
ställa om vaccinet går att ge till barn som är 
sex månader. Det är mellan sju månader och 
två år som de löper störst risk att avlida i diar-
résjukdom, berättar Björn Sjöstrand, vd Scan-
dinavian Biopharma.

– Det är samtidigt inte så att alla barn som 
drabbas av diarré i utvecklingsländerna dör. 
Men de som överlever kan få bestående men 
och en negativ påverkan på deras utveckling.

Någon gång år 2021 förväntas Etvax vara 
registrerat och tillgängligt på marknaden.

– Vi brukar säga att syftet är att både rädda 
liv och rädda semestrar. Eftersom vi i allt stör-
re utsträckning reser till exotiska destinationer 
finns det ju en förhöjd risk att drabbas av diarré 
på semestern. I de allra flesta fall är diarrén ett 
obehag som kan förstöra semesterupplevelsen, 
men för dem som har en underliggande sjuk-
dom, till exempel hjärtbesvär, kan diarrén bli 
riktigt farlig och till och med leda till dödsfall. 

– I tio–femton procent av fallen ger dess-
utom turistdiarrén långvariga konsekvenser 

med symptom som kan hålla i sig flera måna-
der efter att man kommit hem. Kan man då 
minska risken för att drabbas av diarré är det 
så klart väldigt skönt för turisterna.

Scandinavian Biopharma kommer också att 
göra tester för att se om vaccinet går att ge till 
barn som bara är sex–fjorton veckor gamla.

– Det skulle underlätta administrationen 
avsevärt eftersom man då i utvecklingsländerna 
kan vaccinera mot ETEC i samband med övriga 
vaccinationer, säger Björn Sjöstrand.

Har Etvax några biverkningar?
– Vaccinet är skyddat av en Samarinliknande 

buffert som hindrar magenzymerna från att 
bryta ner det. En del kan känna en viss upp-
låshet av det, men inget värre än så. 

Vad händer härnäst?
– Vi fortsätter att köra tester fram till 2019, 
bland annat kommer vi göra test på europe-
iska resenärer som ska till Afrika. Med pågå-
ende studie har vi redan gjort fem studier  
på människa och resultaten ser mycket 
lovande ut. 

– Vi har kommit en bra bit på vägen helt 
enkelt, säger Björn Sjöstrand.

SNART FINNS ETT NYTT  
VACCIN MOT TURISTDIARRÉ

När man tänker på de 
sjukdomar som skör-

dar flest liv i utvecklings-
länderna är det ofta HIV, 
tuberkulos eller malaria 

som hamnar i fokus. Men 
faktum är att den största 
dödsorsaken bland barn 

under fem år är diarré, 
ofta orsakad av ETEC-bak-

terien. Samma bakterie 
ger dessutom upphov till 
så kallad turistdiarré hos 

cirka tio miljoner  
resenärer varje år.

Björn Sjö-
strand, vd 

Scandinavian 
Biopharma.

– En god munhygien inklusive regelbunden 
användning av tandtråd, mellanrumsborste 
eller liknande är viktiga vapen mot tandloss-
ning, säger Kristian Hellgren, specialisttandlä-
kare inom parodontologi på Specialistkliniken 
Privat Tandvård.

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

– Samtidigt märker vi att det finns risk att 
tidiga tecken på tandlossningen inte alltid tas 
på allvar av allmäntandläkarna. Patienterna 
invaggas ofta i en falsk trygghet och när de då 
väl kommer till mig så har det ofta hunnit gå 
riktigt illa. Parodontit är en kronisk sjukdom 
vilket innebär att den inte går att bota. Behand-
lingarna har således bara en reducerande effekt.

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

– Den absolut viktigaste åtgärden utöver 
tandborstning för att  tandlossningen inte ska 
bryta ut är att hålla rent mellan tänderna, det 

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

Tandlossning som inte upptäcks och 
behandlas i tid leder i många fall till att patien-
ten måste få implantat. Och i det skedet är det 
all idé att man går till en specialist med gedi-
gen kunskap.

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

– För mig har det alltid varit viktigt att vara 
ett oavhängigt privat specialisttandvårdsal-
ternativ. Det finns således ingen risk att våra 
bedömningar hamnar i konflikt med särskil-
da landstings-, privata vårdbolagsägares eller 
andra företagspolicys. 

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

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

Tandlossning, eller 
parodontit, är en folk-

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

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

att lindra och förebygga 
sjukdomssymptomen.

TA KAMPEN MOT TANDLOSSNING

Kristian Hellgren, specialisttandläkare
inom parodontologi på Specialistkliniken.

Tandlossning  
som inte upptäcks 

och behandlas i tid 
leder i många fall 

till att patienten 
måste få implantat.

ÖGON
Enligt en ny undersökning från Novus besväras fyra av tio 
svenskar av torra ögon. Mycket tid framför datorskärm, mobil 
och surfplatta är en av de vanligaste orsakerna.
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SUCCÉ FÖR OSYNLIG 
TANDSTÄLLNING

Tandläkarna på Malmö Tandläkarcenter mär-
ker tydligt hur allt fler blir intresserade av den 
här typen av osynliga lösningar.

Processen börjar med en grundlig plane-
ring. Först gör man ett avtryck med vanligt 
avtrycksmaterial eller en digital scanner. Uti-
från det kan man med datorns hjälp plane-
ra och simulera hela tandregleringsförloppet 
från start till slut, innan behandlingen ens 
har påbörjats. Styrkan ligger i att man enkelt 
kan styra vilka tänder som ska flyttas och vil-
ka som kan vara kvar som de är. 

Datorsimuleringen visar också hur lång 
varje enskild behandling blir. Det brukar röra 
sig mellan sex månader och två år, beroen-
de på behandlingens omfattning. Efter avslu-
tad behandling kan det i vissa fall behövas en 
kompletterande justering. Denna är i så fall 
kostnadsfri.

Tandställningen består av ett antal genom-
skinliga skenor som byts ut varannan vecka, 
något som patienten enkelt kan göra själv. 
Det är skenorna som flyttar tänderna till 
rätt position. Varje skena kan flytta en tand 
upp till 0,25 mm. Skenorna är avtagbara och 
ska avlägsnas bara när man äter och borstar  
tänderna.  

Var tredje månad får patienten komma till 
Malmö Tandläkarcenter för en kontroll. Om 
man upplever några problem under tiden 
kan man alltid kontakta kliniken, så hittar 
man en lösning.

Tandställning kan ofta vara bra i kombina-
tion med implantat – något som Malmö Tand-

läkarcenter också specialiserar sig på – genom 
att man kan flytta på tänderna och skapa plats 
om det skulle behövas.

Implantat är aktuellt när man har förlorat 
tänder av olika anledningar, till exempel om 
de har slagits ut vid någon olycka eller om 
de har gått sönder. Även vid tandlossning är 
implantat en vanlig behandling. Implantat 
kan också behövas i samband med tandställ-
ning. Malmö Tandläkarcenter jobbar med det 
mest etablerade och vetenskapligt understöd-
da implantatsystemet, Nobel Biocare.

Dagens implantatbehandlingar relativt 
enkla och smärtfria. Många har en lite fel-
aktig bild av att det skulle handla om ett 
omfattande och smärtsamt ingrepp som 
görs med narkos men det är faktiskt inte 
alls så farligt. Ett implantat kan sättas in på 
under en halvtimme med lokalbedövning 
och det är väldigt sällsynt att man stöter på 
några komplikationer. I de allra flesta fal-
len känner man av lite obehag timmarna 
efter ingreppet, men nästa dag känner man 
i regel ingenting.

Malmö Tandläkarcenter är en ung verksam-
het. I juli förra året slog man upp portarna till 
kliniken vid Gustav Adolfs torg. På kliniken är 
man mycket nöjd med den första tiden.

Idag arbetar sju personer på kliniken och 
man har fått väldigt fina omdömen från 
patienterna. Eftersom att man utöver all-
mäntandvård också nischar sig mot implan-
tat- och tandställningsbehandlingar behöver 
Malmö Tandläkarcenter heller inte remittera 
vidare dessa patientgrupperna. Här får man 
allt, helt enkelt.

Som patient är man dessutom alltid väl-
kommen till kliniken för en kostnadsfri kon-
sultation när det gäller både tandställning och 
implantat, även om väljer att inte genomföra 
behandlingen.

Det har hänt mycket 
med tandställningar. De 

stora glänsande metallräl-
sarna har förfinats genom 

årens lopp och idag går 
det till och med att få en 

tandställning som är nära-
på helt osynlig. Det vet 
tandläkarna på Malmö 

Tandläkarcenter, en av få 
aktörer som erbjuder det 

osynliga tandställningssys-
temet Invisalign.

INFO

Malmö Tandläkarcenter har öppet 
årets alla dagar, även helger och  
helgdagar.

Malmö Tandläkarcenter
Kanalgatan 3
211 40 Malmö
040-616 00 88

Öppettider
Vardagar 07-20
Helger och helgdagar 10-17

Även vid 
tandlossning  
är implantat en  
vanlig behandling.

Malmö Tandläkarcenter har vuxit  
ordentligt sedan starten förra året.
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– Det här handlar om en livsstil, att leva med-
vetet och ta hand om sig själv, säger hon.

Anita Svensson blev utbildad i Levande 
Föda av rörelsens grundare doktor Ann Wig-
more i USA, i början på 80-talet. 1988 starta-
de hon ett center i Sverige, närmare bestämt i 
den vackra Skeppsgården i Valdemarsvik. Här 
erbjuds olika kurser och utbildningar inom 
Levande Föda året runt.

– Innan man kommer hit och påbörjar en 
kurs ska man först ha vant sig av med kaffe 
och te. Man ska också ha ätit mer grön obe-
handlad mat en tid innan man man börjar, för 
att förbereda kroppen. Väl här tar vi hand om 
tjocktarmen med lavemang eller tarmskölj-
ning. Många är förstoppade idag och vi gör så 
att man helt enkelt får en bättre tarmfunktion 
– det är viktigt att ha ett regelbundet flöde och 
bli av med gifter.

Kurserna hos Levande Föda är olika långa 
– 12 dagar är dock det vanligaste upplägget.

– Den första veckan är en utrensningsfas 
där man äter lätta frukostar. Syftet är att töm-
ma kroppen på skadliga ämnen. Den andra 
vecka är uppbyggnadsfasen – här för vi in 
mer protein i kosten, bland annat med sesam-
mjölk och fermenterade groddar. Man äter 
cirka 2500 kalorier om dagen så det handlar 
inte om att banta. Samtidigt är det inte ovan-
ligt att man faktiskt går ner i vikt eftersom 

kosten innehåller mycket av ämnet lecitin som 
har fettförbrännande egenskaper.

Praktiska moment där deltagarna får odla 
och laga maten varvas med teoriavsnitt.

– Då talar vi bland annat om effekterna av 
den levande födan, vilka de stora hälsoeffek-
terna är och hur man kan leva ett mer med-
vetet liv.

Hur ser då själva kosten ut?
– Levande Föda är steget över raw food, vilket 
innebär att mycket av maten vi äter förädlas för 
att bli lättsmält, bland annat genom fermen-
tering och groddning. Vi mixar också väldigt 
mycket så att det blir enklare att bryta ned.

– Gemensamt för all kost inom Levan-
de Föda är att den bidrar till att kroppen blir 
basisk och på så sätt motverkar försurning. En 
basisk kropp är en frisk och ren kropp.

Drycken Rejuvelac är en viktig beståndsdel i 
Levande Föda-kosten. Den används både som 
hälsodryck och redning i maten. Drycken görs 
av vete och råg som fermenteras och innehål-
ler mycket vitaminer, enzymer, antioxidanter 
och mjölksyrebakterier.

– Vi ser till att man dricker mycket väts-
ka, två liter varje dag, för kroppen och för 
att man ska få i sig nödvändiga enzymer och 
andra näringsämnen. Vätskan transporterar 
näringsämnena ut till cellerna. 

Enligt Anita Svensson kan Levande Föda-
filosofin ha en mycket positiv inverkan på 
hälsan.

– Många av våra gäster brukar säga, att 12 
dagar med Levande Föda ger 12 månaders 
hälsa. De känner sig alltså friska ett helt år 
efteråt, säger hon.

Läs mer på livingfood.nu

Det vi stoppar i oss  
har också en direkt  

påverkan på vårt väl-
befinnande. Förändrar 

man sin kost kan man allt-
så förändra sin hälsa. En 

som vet det mycket väl är 
Anita Svensson. I snart 30 
år har hon drivit Levande 

Föda, en rörelse som före-
språkar en vegansk oupp-

hettad kost i huvudsak 
baserad på groddar, frön, 

nötter, säd, grönsaker,  
bär och frukt.

HÄLSOBOOST MED LEVANDE FÖDA

Anita Svensson driver Levande föda, en rörelse 
som förespråkar en vegansk oupphettad kost. 

HUNDRA PROCENT FÖR VÅRDEN
– Arbetslivet ser inte likadant ut idag som för 
tjugo år sedan. Då tog man en anställning och 
jobbade ofta där fram till pensionen, säger 
Therese Löfall. 

Idag är människor i rörelse, vi byter arbete  
oftare och flyttar runt mer. Det gäller i allt 
större utsträckning även inom vården. Och 
det har gjort konsultjobbet mer attraktivt.
Therese Löfall och hennes personal har själva  
lång erfarenhet från vården. En tydlig fördel 
menar hon. 

– Med vår bakgrund inom vården och 
som ledare gör att vi på ett framgångsrikt sätt 
kan förstå konsultens önskemål och kundens 
krav. Vi vet vilka våra konsulter är och känner  
de allra flesta. Det gör att vi kan hand-
leda och coacha dem i deras vardag. Nära  
relationer till våra kunder och konsulter är 
vår styrka, säger Therese Löfall

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering 
vänder sig till privata och offentliga aktörer  
inom hälsovård, sjukvård och omsorg i hela 
Sverige. Med en bred kompetensbas och  
personal i hela Sverige kan de ta sig an de 
flesta vårduppdrag. Vårdlänken erbjuder 
kvalificerade tjänster som socionomer, sjuk-
sköterskor, läkare, psykologer, arbetstera-
peuter, fysioterapeuter och undersköterskor. 
För att nämna några. 

– Mångfalden gör att vi kan erbjuda hel-
hetslösningar och våra kunder kan lita på 
att vi fyller den lucka uppdraget kräver. 
Kunden hör av sig till oss när de har ett 
behov av vårdpersonal. Antingen behövs en 
tillfällig lösning som ett kort vikariat eller så 
kan beställningen vara en mer permanent 

lösning, där Vårdlänkens konsult stannar en 
längre period.

Nöjda kunder är en förutsättning för 
Vårdlänkens existens. Rätt personal ska vara 
på rätt plats. 

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering är 
miljö- och kvalitetsledningssystem certifierade  
enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

– Vår värdegrund är robust. I vårt dagliga 
arbete jobbar vi med insatser för att bidra till 
ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi arbetar 
ständigt med värdegrundsarbete, som bland 
annat omfattar jämställdhet mellan kvinnor 
och män och alla människors lika värde. 

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering 

växer och har nyligen öppnat kontor i Malmö. 
– Vi välkomnar vård- och omsorgspersonal  

som vill vidga sina vyer och jobba för en  
personlig arbetsgivare.

Men målsättningen har aldrig varit att bli 
störst. En av de många framgångsfaktorerna 
är närheten till kunderna och konsulterna 
där patienten är i fokus.

– Efterfrågan på våra konsulttjänster lär 
bara öka framöver, tror Therese Löfall. Det 
trots politiska påtryckningar om begräns-
ningar av vinster i välfärden. Utmaningarna 
inom vården blir allt större och då erbjuder 
Vårdlänken precis den flexibilitet som vård-
givarna måste ha för att leverera patient-
säkerhet och kvalitet i toppklass.

Vårdlänkens grundare  
Therese Löfall har 19 års 
erfarenhet av bemanning 

och rekrytering inom 
vården. Hon har sett  
hur inställningen till  
inhyrd vårdpersonal  

har förändrats.

Elenore Skog, konsultchef och ansvarig för Malmökontoret och Therese Löfall, grundare.

FÖRETAGSPRESENTATION

INFO

www.vardlanken.se   
Telefon: 08 85 54 60 | 040 655 05 51

Vårdlänkens ledord:  
Kvalitet, frihet och utveckling

SÖMN
Problem med sömnen och sjukdomen fibromyalgi har ett sam-
band. På Örebro universitet bedrivs nu studier på friska personer 
där fokus är på störd sömn, för att om möjligt hitta en lösning.
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TRYGGHET – KVALITET
– OMTANKE – KONTINUITET
Vi är ett Hemtjänstföretag med Hälsoprofil! Vi 
kan erbjuda proffsig träningshjälp och hälso
sam matplanering. I dagens Sverige blir vi 
äldre och friskare – men till slut behövs det 
kanske stöd med detaljerna i vardagen. Vi 
är ett mellanstort och kompetent Hemtjänst 
företag som utför Hemtjänst och Hushållsnära 
tjänster i olika delar av Stockholm. Våra ledord 
är: Trygghet, Kvalitet, Omtanke & Kontinuitet.

OM SILVERKATTEN
Silverkatten HB har funnits sedan 2009 då 
Mariana och Ingrid bestämde sig för att star
ta ett företag som skulle hjälpa människor till 
ett bättre liv, både skyddslösa barn och ung
domar samt äldre människor. Nu blev det 

till att börja med inte barn som huvudsaklig  
kundkrets utan det är främst äldre människor 
och människor i alla åldrar med något 
funktions hinder som blivit våra kunder. Dessa 
ligger oss varmt om hjärtat och vi kommer  
i framtiden även kunna hjälpa barn som av  
olika skäl är i behov av trygghet.

HISTORIK
Mariana och Ingrid har på olika sätt sedan 
1990talet arbetat med omsorg och hemsjuk
vård. Mariana har drivit ett företag inom Per
sonlig Assistans sedan 1999 där hon har haft 
många nöjda kunder genom åren.
Ingrid har lika länge arbetat som medicintek
nisk ingenjör inom Hemsjukvårdsavdelningen 
på Karolinska Sjukhuset och har åkt hem till 
patienter och hjälpt dem med deras medicin

tekniska utrustningar som de haft i hemmet 
t.e.x andningshjälpmedel.

MÅLSÄTTNING
Vår tanke är att ALLA ska kunna leva ett liv 
enligt sina egna villkor. Den bästa experten är 
man själv. Det finns ingen som är den andra 
lik och detta respekterar vi. När man väljer 
oss som hemtjänstutförare träffas vi och går 
igenom alla önskemål och förutsättningar.  
Sedan skriver vi tillsammans en genomförande
plan som testas fram under ett par veckor och 
om alla är nöjda fastställs denna.

Välkommen till Silverkatten

www.silverkatt.se       l       08-6633500

Blek tänderna skonsamt och säkert hos Eva Hultén Tandblekning AB  
i Stockholm. På två timmar får du märkbart fräschare och vitare 
tänder med Brilliant Smile-metoden. Efter att tänderna putsats och 
tandsten avlägsnats bleks tänderna med gel som läggs på tänderna 
och aktiveras med plasmaljus. 

– Briliant Smile är en säker och kliniskt erkänd metod som ger 
snabbt resultat för den som vill få ett vitare leende, säger Eva 
Hultén, legitimerad tandläkare och specialist på tandblekning  
sedan 2006.

Vitare leende med 
tandblekning

www.blektanderna.se  | Stureplan 6  |  Telefon 08-400 20 888
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– Teknikutvecklingen går så fort att det vi 
arbetar med idag snabbt föråldras och ersätts 
med effektivare och bättre lösningar, säger 
Amir Kelishadi, VD för marknadsledande 
Victus Clinic som genom uthyrning av este-
tiska system tillsammans med sitt helhetskon-
cept alltid garanterar sina salonger och skön-
hetskliniker den senaste tekniken och inte 
minst service.

– Idag är våra system representerade över 
hela Sverige och just vårt unika koncept och 
sätt att arbeta mot våra kunder är nyckeln till 
våra framgångar. Vi lyfter framförallt de mju-
ka värdena, som kanske inte alltid kan mätas 
i kronor och ören, men som vi vet har stor 
betydelse för våra kunder och deras kunder. 

Kunskapen och medvetenhet är stor hos 
slutkunden, vilket också ökar kraven på 
salongernas leverantörer.

– Med dagens avancerade maskiner kan 
man genomföra en rad olika typer av behand-
lingar, exempelvis hudföryngring och oli-
ka sorters reducerande behandlingar såsom 
kärl-, akne-, ärr-, cellulit-, fett-, hår- och pig-
menteringsreducering. Om vi går drygt tio år 
tillbaka i tiden så fanns inte den här typen av 
utvecklade tekniker. En hårborttagning kun-
de ta mer än två timmar att genomföra, med 
smärta för kunden och stor risk för sidoeffek-
ter. Idag tar en behandling med vår utrustning 
cirka 15 till 20 minuter och är smärtfri. Det 
blir en helt annan känsla för slutkunden, enk-
lare handhavande för terapeuten och kliniken 

ökar sin lönsamhet då man effektivare förval-
tar sin arbetstid, säger Amir Kelishadi.

Ett av Victus populäraste system är Cellox 
20 som just är en snabb och smärtfri appara-
tur för bland annat permanent hårborttagning 
och kärlreducering.

– Teknikerna i branschen utvecklas stän-
digt och därför har våra kunder möjligheten 
att uppgradera sig till den senaste apparaturen 
för att hela tiden ligga i framkant. Att erbjuda 
våra kunder den senaste tekniken är en viktig 
del av vår filosofi.

Den som vänder sig till en klinik eller salong 
som har Victus som leverantör kan också vara 
försäkrad om att behandlaren är utbildad av 
specialister inom området. 

– Vi ställer höga krav på våra utbildningar 
för att minimera alla eventuella risker.

Det framgångsrika koncept som Victus 
bygger på genomsyras av en organisation med 
en solid plattform av heltidsanställd spets-
kompetens inom respektive område.

Inom Victus Medical Group erbjuds även 
produkter som är lämpade för kombinations-
behandlingar.

– Vi har  utvecklat en egen hudvårdsserie 
som heter Solution by Victus. Den lanserades 
2015 och är en komplett hudvårdsserie för alla 
hudtyper och tillstånd. Serien innehåller allt 
från rengöring, masker, krämer, serum och 
solskydd till professionella peelingprodukter.

– En annan hudvårdsnyhet som vi är först i 

Norden och en av de första i världen att erbju-
da, är ett serum baserat på individens DNA. 
Det här är nästa generations avancerade hud-
vård! Tillsammans med våra samarbetspart-
ners har vi utvecklat ett DNA-test som mäter 
din huds genetiska styrkor och svagheter. Uti-
från DNA-analysen skapas ett serum anpassat 
för just din hud - FOR YOUR SKIN ONLY. 

Solution by Victus samt Solution by DNA 
hittar du endast hos salonger och kliniker. Vi 
vill helt enkelt att man alltid ska få rätt rekom-
mendation för sitt hudtillstånd innan man 
köper sina hudvårdsprodukter.

Gå gärna in på www.victusclinic.se  

för närmsta klinik/salong. 

Innovationer inom  
skönhetsbranschen har 

de senaste åren drivit 
fram nya och förbättrade 

estetiska utrustningar  
och utvecklingen ser  
inte ut att mattas av.

Vi lyfter framförallt  
de mjuka värdena, 
som kanske inte alltid 
kan mätas i kronor 
och ören, men som vi 
vet har stor betydelse 
för våra kunder och 
deras kunder. 

LEDANDE HUDVÅRD MED VICTUS

Amir Kelishadi,  
VD för marknads-
ledande Victus Clinic.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS

28

INNOVATIONHALSA.COM



Finns det någon i din närhet som har problem med
ALKOHOL - LÄKEMEDEL - NARKOTIKA - SPEL – SOCKER

var för sig eller blandat?

En professionell behandling enligt 12-stegsmodellen

KVÄLLSBEHANDLING

BO HEMMA och ARBETA
under tiden Du går i behandling

FAMILJ- och ANHÖRIGSTÖD

042-14 48 80

Viktoriagatan 6, 252 29 Helsingborg

www.rehabcentersteget.se

HYALURONICA.SE

Luxurytreatments är en av Malmös snabbast 
växande skönhetskliniker med, i dagsläget, 
fokus på botox- och fillerbehandlingar. 

Sedan januari 2015 och har man byggt upp en fast kundkrets på ca 2500 
återkommande kunder. I samarbete med leverantören Marelimedical (för 
kvalitet fillers) har man från början satsat på volym när det gäller kunder, vilket 
gör att priserna kan hållas på en human nivå. Varje månad finns det dessutom  
alltid nya förmånliga erbjudanden. Alla injektionsbehandlingar utförs av 
sjukvårdsutbildad personal, som läkare och tandläkare. 

I nov 2016 flyttade kliniken till nya fräscha lokaler på Jöns Filsgatan nära Lilla torg 
och öppnar i vår även en skönhetsklinik, den första i Malmö, för enbart män. 

 - Det viktiga för oss är att hålla en hög kvalitet på behandlingarna. Vi vet att 
den bästa referensen är nöjda kunder, vår marknadsföring bygger bara på 
verkliga kunder och deras resultat. Hos oss ingår alltid återbesök i priset och  
vi har 90 dagars behandlingsgaranti. Välkommen till oss!

För att se aktuella erbjudanden följ Luxurytreatments på FB, Instagram eller 
gå in på hemsidan: www.luxurytreatments.se
Tidsbokning online: luxurytreatments.timax.se
Email: katarina.ekstrand@luxurytreatments.se

www.luxurytreatments.se

0733-44 44 30
bertil@rexler.se

Behöver ni någon
fast specialistläkare?

Specialistläkare och överläkare inom alla  
specialiteter. Professionell, långsiktig  

läkarrekrytering med kvalitet och garanti! 

www.rexler.se
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- Yogaformen som används i den svenska sjukvården -

®

Forskning •  Utbildning •  Kunskap

Yoga som metod är en viktig del i framtidens vård!
MediYoga är en medicinsk och terapeutisk yogaform 
med fokus på klinisk praktik och forskning. 

Vårt sy�e och mission är att skapa en 
reglerad och kvalitetssäkrad yogaform som 
genom forskning och klinisk utvärdering kan 
användas inom svensk hälso- och sjukvård.

Vi verkar för att i vården öka förståelse och kunskap 
om vad yoga i grunden är. En holistisk disciplin som 
varken är religiös eller polititisk bunden men vars 
innehåll och djup ger människor verktyg att skapa 
ökad balans och välmående utifrån olika tillstånd.

Det råder idag ingen tvekan om att meditation och 
yoga ger �ertalet positiva medicinska e�ekter!

Läs mer på www.mediyoga.se

1997 medverkade vi i Sveriges första yogastudie i 
Karolinska Institutets regi. Sedan dess har MediYoga 
medverkat i mer än 90 % av den vetenskapliga 
forskningen på yoga i Sverige. 

2010 tog Danderyds Sjukhus det första steget att 
som första sjukhus i Skandinavien erbjuda MediYoga 
som reguljär rehab till sina hjärtpatienter.  

Just nu medverkar vi i två av världens kanske största 
yogastudier i sitt slag: Förmaks�immer på Danderyds 
Sjukhus och Hjärtsvikt på Karolinska Institutet.

MediYoga erbjuds idag på mer än 160 sjukhus och 
vårdcentraler i Sverige inom �ertalet olika kategorier 
som t.ex. stress/utmattning, psykiatri, cancervård, 
äldrevård, hjärta/kärl och i den palliativa vården m.�.

Sömnstörningar har enligt Stressforskningsin-
stitutet vid Stockholms universitet ökat kraf-
tigt sedan mitten av 90-talet. Inte mindre än 
25 procent av befolkningen har besvär med 
sin sömn flera gånger i veckan.

– Enstaka nätter med störd sömn är inte 
värre än att man blir trött dagen efter. Men 
om sömnstörningar varar under längre 
perioder så kan hälsan påverkas genom att 
immunförsvaret försvagas, ämnesomsätt-
ningen försämras och den uppbyggnadspro-
cess som sker när man sover blir otillräcklig. 
Det här kan i sin tur leda till försämrat min-
ne, inlärningssvårigheter och minskad kon-
centrationsförmåga, säger Stina Gunnarsson, 
som har sin bakgrund i psykologi och är pro-
duktchef på Learning to Sleep, som erbjuder 
KBT-baserade appar och webbaserade pro-
dukter för att förebygga och behandla sömn- 
och stressproblem.

– Våra digitala verktyg bygger på forskning 
och evidens. De egna tester vi gjort visar att 9 
av 10 som använt våra produkter får positivt 
effekt, säger Stina Gunnarsson.

Nu lanserar företaget även konceptet 
Mindsum som riktar sig till arbetsplatser.

– Mindsum-konceptet förebygger stress- 
och sömnproblem. I konceptet förser vi med-
arbetare med kunskap och insikter om sömn 
och stress, så att de förstår vad som orsakar 

problemen och hur man förebygger dem. 
Många gånger handlar det om små enkla 
insatser och knep.

Mindsum-konceptet är mycket enkelt att 
använda.

– För oss har det varit viktigt att kunna 
erbjuda ett verktyg som inte är tidskrävande, 
då blir det bara liggande. Det får inte heller 
vara för tekniskt avancerat, eftersom motiva-
tionen till att använda det då riskerar att mins-
ka, säger hon.

– På köpet får man också ett stöd där che-
fen enkelt kan se hur organisationen mår. Vi 
förstår att alla är väldigt stressade, även chefer, 
så vi har verkligen ansträngt oss för att göra 
allting så enkelt som möjligt.

Läs mer på learningtosleep.se

Vi sover ungefär en 
tredjedel av våra liv och 
långvariga sömnbesvär 

kan ge allvarliga  
konsekvenser  

för hälsan. 

DIGITALT STÖD FÖR BÄTTRE NATTSÖMN

84 så länge beräknas de kvinnor som 
föddes 2015 att leva i snitt. För män 
är åldern 80,3. (Källa: Socialstyrelsen)

Våra digitala  
verktyg bygger på 
forskning och evidens. 
De egna tester vi gjort 
visar att 9 av 10 som 
använt våra produkter 
får positivt effekt.

Stina Gunnarsson, har sin 
bakgrund i psykologi och är 
projektledare på Learning to 
Sleep.
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Kicki: +46 (0)702 58 53 54, Marcus +46 (0)704 55 48 22 • info@pharmalight.se • Följ oss på facebook! 

För mer information samt köp/order: www.pharmalight.se

Together with us champions are made 
 when no one is watching

NATURLIGT  -  OFARLIGT  -  SNABBT

Carl Hester
”Jag började använda Mobiliser i slu-
tet av 2013 då jag var stel och hade 
ryggvärk. Dressyrryttare spenderar mer 
tid i sadeln än många andra discipliner 
och vi kommunicerar med hästen ge-
nom ryggen, sitsen, ben och händer. Alla  
dessa kommunikationsredskap är 
kopplade till ryggraden. Med Mobiliser 
håller jag ryggen mycket mer rörlig. Jag känner mig fräsch och 
avslappnad efter jag använt den och min sömn har förbättrats 
mycket. Det hjälper mig verkligen som en del av en hälso- och 
rörlighetsregim som omfattas av friskvård och träning.”

Sir Steve Redgrave
Brittisk roddare som vann guld i fem raka olympiska spel 
från 1984 till 2000

Bernard Gallacher
Skotsk professionell golfspelare, ledde det Europeiska  
Ryder Cup-laget till deras berömda seger på amerikansk 
mark 1995

Mobiliser kan användas förebyggande men även för behandling av bland annat ischias, 
diskbråck, stelhet, ryggsmärta. Vid användandet av Mobiliser påverkas ryggkotornas 
position och ligamenten mellan varje kota stretchas i en rad upprepade små rörelser 
och bidrar till att skapa en naturlig smärtfri rörlighet i ryggen. Spänningar släpper och 
många användare refererar till ”en omedelbar upplevd mjukhet”

Ingen skall ha ont 
i ryggen

Sätt TURBO på kroppens självläkning
LED ljusbehandling i rätt våglängd och styrka, tillför energi till 
cellerna, cirkulation och syresättning ökar vilket resulterar i 
att kroppens läkprocess accelereras. Behandlingen är smärtfri 
och forskning har inte kunnat påvisa några bieffekter. Pharma-
Lights LEDande ljusbehandling kan även ge positiv effekt på 
musklernas kraft och uthållighet vid sportutövning.

Sårskador, muskel-senskador, inflammationer, ömma musk-
ler, akne, svullnader, artros, ledvärk, benbrott, tennisarmbåge, 
slagskador, diskbråck, rynkor är alla exempel på några skador/
tillstånd man kan behandla. WARP10® är FDA-godkänd och 
CE-märkt.

I Skandinavien används WARP 10® idag bland annat av: pri-
vatpersoner, företagshälsovård, vårdcentral, sjuksköterskor, 

vildmarksguiderna vid Riksgränsen, 
elitidrottare, sportklubbar, osteopater, 
naprapater, landslagsryttare/kuskar, ten-
nis-golf-fotbollsspelare, massörer med 
flera. Privatpersoner är största kund-
gruppen.

En högintensiv, handhållen, slagtålig, bat-
teridriven LED ljusbehandlingsenhet, 
lätt att använda, framtagen av NASA, 

utformad till US Army. Instrumentet är avsett för bland ann-
at behandling av artros samt kan upplevas smärtlindrande då 
svullnad minskas i behandlingsområdet. Accelererar krop-
pens läkning upp till 250 % bevisad i kli-
nisk studie.

WARP 10® har senaste tekni-
ken, kliniska studier på dioder-
na, är kraftfull, lättanvänd med 
kort behandlingstid/88 sek. Av 
ledande forskare ansedd vara 
en av föregångarna och ledan-
de inom LED Ljusbehandling 
i kvalitet och utveckling. När 
WARP 10® introducerades av 
PharmaLight.se på Europeiska 
marknaden blev den snabbt 
en stor försäljningsframgång.

NASA:s Hall of Fame

Pris SEK 10 995:-
inkl moms



Doktorn
Din doktor online

www.lugn-och-ro-doktorn.se

Svara på doktorns frågor

Lugn&Ro Doktorn - digital tjänst från Lugn&Ro Akademin 
Lugn&Ro Sverige AB - Norrtälje - Tel: 020 - 118 118 

Träffa Doktorn

Recept

Logga in med BankID

Boka videotid eller chat

Betala med kort eller faktura

Doktorn Online

Lugn Ro
Din vård och omsorg i Sverige

Vi erbjuder även
KBT-Online med Psykolog


