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Skönhetsidealen förändras och 
när allt fler söker hjälp för att ta bort 

vad man upplever som missprydande 
hudförändringar så är det samtidigt otroligt 

viktigt att det görs en bra medicinsk bedömning innan man 
tar bort det, helt enkelt för att bekräfta att hudförändringen 
är ofarlig.   

Diagnostiskt Centrum Hud som är en komplett hudlä-
karmottagning och Estetiskt Hudläkarcentrum finns under 
samma tak och vi arbetar med hela huden och de som kom-
mer till oss kan vara försäkrade om att få en korrekt bedöm-
ning och diagnos innan vi påbörjar en behandling. Alla som 
arbetar här är läkare eller utbildade hudterapeuter. 
En positiv effekt av de förändrade skönhetsidealen är att 
fler söker sig till vården och därmed ökar chansen att på ett 
tidigt stadium upptäcka om det finns en underliggande sjuk-
dom bakom hudförändringen. 

Estetiskt Hudläkarcentrum, är Sveriges största privata 

hudmottagning. Vi ha varit med och startat Estetiska Injek-
tionsrådet som utfärdar certifieringar som ska utgöra en tro-
värdig kvalitetsstämpel för behandlande läkare, sjuksköter-
skor och tandläkare och ge konsumenten trygga val.

Vid Diagnostiskt Centrum Hud behandlas 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 utseende 
och intimt förknippad med vår upplevelse av livskvalité. De 
som kommer till oss och söker hjälp för röda kinder eller 
"pluppar" i ansiktet ska behandlas precis som på samma sätt 
som de som säker vård för alla andra medicinska åkommor.

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 handlar det om att göra en 
korrekt bedömning och ge goda behandlingsförslag. Här 
har vi tillgång till hela paletten, kemiska peelingar, laser-
behandlingar med den allra bästa utrustningen, injektioner 
och mindre kirurgiska ingrepp. Det finns inte en behand-
ling som passar alla utan det gäller att hitta det som pas-
sar just för dig.

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

Anne Wetter, Legitimerad hudläkare,  

specialist i dermatologi Estetiskt Hudläkarcentrum

– Barn som har till exempel Downs syndrom, 
ADHD eller autism kan ha svårt med språket 
och svårigheter att återberätta vad de varit 
med om i skolan. Genom att ta bilder under 
dagen och lägga in i den digitala Dagboken 
kan föräldrar och lärare enkelt och tryggt ta 
del av barnets vardag, säger Yvonne Malm-
ström Grimme, vd Picture My Life.

Tjänsten är interaktiv och alla användare 
som bjuds in till Dagboken kan delta i kom-
munikationen. PictureMyLife går att använ-
da både i ett webbgränssnitt och via app. 
Dessutom ingår piktogram och widgitsym-
boler som fungerar som ett språkstöd samt 
Ritade Tecken som är en bildbas med tecken. 

– För lärarnas del vet vi att det här verk-
tyget ger stora tidsbesparingar. De sparar 
30–50 minuter varje dag jämfört med att 
skriva för hand i kontaktboken och kan 
istället interagera med föräldrar direkt 
genom Dagboken via telefonen eller datorn. 
Föräldrarna kan i sin tur kommunicera med 
lärarna, till exempel genom att skicka ett 
meddelande direkt på morgonen angående 
barnet, så lärarna är förberedda när barnet 
anländer till skolan.

Picture My Life har också utvecklat en ver-
sion för unga vuxna.

– När barnet fyller 18, flyttar in på 
gruppboende och går över till daglig verk-
samhet kvarstår ofta problematiken med 
kommunikationen vilket gör att den här 
gruppen kan vara i behov av den här typen 
av stöd, säger Yvonne Malmström Grimme.

För närvarande testas en tredje variant, 
en bilddagbok för vuxna med till exempel 

demens eller andra kognitiva svårigheter.
– Här håller vi på att utvärdera vilka 

typer av funktioner som kan vara lämpli-
ga för målgruppen. Äldre människor med 
demenssjukdom kanske inte behöver lika 
många funktioner som finns i barnversio-
nen till exempel.  

Dagboken är en prenumerationstjänst och 
varje dagsbokskonto kan utnyttjas av 20 
inbjudna användare. I nuläget används den 
på 27 skolor runt om i Sverige.

– I många fall bekostar skolan Dagboken 
för sina elever, tjänsten kostar då 750 kronor 
i halvåret per Dagbok. Föräldrar kan också 
själva prenumerera på tjänsten, och bjuda 
in barnets lärare till kontot, för 95 kronor 
i månaden. 

– Många väljer att också bjuda in syskon, 
mor- och farföräldrar och andra viktiga per-
soner i barnets liv så att också de kan delta i 
informationsflödet.

Hur utvecklas tjänsten i framtiden?
– Vi håller på att utveckla bildbaserade sche-
man som gör det möjligt att planera dagens 
händelser. Där kommer man till exempel ha 
möjlighet att skapa bilddrivna instruktioner 
för olika aktiviteter; vilken ordning man tar 
på sig kläderna, vad som händer hos frisö-
ren, med mera. Tanken är att man ska kun-
na interagera mellan schema och dagbok, 
säger Yvonne Malmström Grimme.

Nästa år räknar PictureMyLife med att 
lansera tjänsten i fler länder.

Läs mer: picturemylife.se

BILDDAGBOK STÄRKER KOMMUNIKATIONEN
Kommunikation mellan 

skola och föräldrar till barn 
med funktionsnedsättning 

har länge varit beroen-
de av handskrivna lappar 

och kontaktböcker. Det 
ville företaget Picture My 
Life ändra på. Med deras 

digitala bilddagbokstjänst 
underlättas kommunika-

tionen avsevärt.

FÖRETAGSPRESENTATION
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April 2017. Inga cancerceller finns kvar i 
Fabians kropp. Idag har han en helt ny syn 
på sitt liv, med ett tydligt fokus på sin hälsa.

– Alla under 30 som får cancer i Norden 
behandlas som barn, det vill säga de får de 
starkaste cellgifterna. Det gav mig en över-
levnadschans på 80 procent. Sedan den 
dagen har jag inte reflekterat över döden. 
Snarare ser jag diagnosen som starten på 
mitt nya, riktiga liv, säger han.

Det nya livet har inneburit ett omfattande 
helhetsgrepp om den egna hälsan. Rejäla 
livsstilsförändringar med fokus på närings-
lära, träning och meditation har blivit nöd-
vändiga byggstenar. Ett år efter diagno-
sen, med nya vanor, gjorde han sin första  
hälsoanalys från Werlabs. Provresultatet 
var glädjande – alla värden låg på högsta 
möjliga nivå.

– För mig är det viktigt att ha ett så 
starkt immunförsvar som möjligt och där-
för är den här typen av hälsoanalys något 
som passar mig perfekt. Jag får en omfat-

tande analys av alla relevanta värden och 
jag kommer fortsätta göra testerna så att 
jag kan optimera min hälsa.

Nu gör han en hälsoanalys ungefär var 
sjätte månad för att hålla koll på sina blod-
värden och sitt immunförsvar. Processen är 
snabb och säker – analysen beställs onli-
ne och redan dagen efter kan man gå till 
ett av de över 120 provtagningsställen som 
samarbetar med Werlabs. Svaren levere-
ras sedan snabbt i den egna privata online-
journalen tillsammans med en kommentar 
från Werlabs läkare.

–  Jag går fortfarande på cellgifter i före-
byggande syfte och den sista tabletten tar 
jag den 17 december i år men alla de för-
ändringar jag har gått igenom har gjort att 
jag har blivit starkare – både fysiskt och i 
själen, säger han.

För Fabian Bolin har det varit viktigt 
att inte låta cancern definiera honom. 
Samma inställning ligger till grund för 
den sociala media-plattfomen WarOn-

Cancer som är hans huvudsyssla idag. 
Här får cancerdrabbade och anhöriga 
dela med sig av sina berättelser med det 
övergripande syftet att tvätta bort stigmat 
kring sjukdomen.

– Samhällets bild av patienter är ofta 
att de är offer men vi vill vända på det där, 
lyfta fram det positiva och visa att man 
kan ta ansvar för sin hälsa genom kun-
skap. Glädjen av att kunna hjälpa andra i 
samma situation har varit överväldigande 
och har ändrat min syn på den enskildes 
möjlighet att kunna ta kontroll över sin 
hälsa. Trots att det har varit en kaotisk tid 
så har jag faktiskt aldrig varit så här lyck-
lig, säger han.

Testa själv och få 200 kr rabatt på 

Werlabs mest populära analys XL när 

du beställer via werlabs.se/ihalsa

Maj 2015. Fabian Bolin var mitt 
uppe i en händelserik tillvaro i 
London, när han plötsligt bör-

jade känna sig hängig och trött. 
När känslan inte försvann utan 
istället förvärrades till en punkt 
då han fick svårt att andas blev 

han till slut tvungen att söka 
sig till akuten. En undersökning 
med magnetkamera visade det 

ofattbara. En tumör i bröstkor-
gen. Cancer. Rätt kost, regelbun-

den träning och kontinuerliga 
hälsoanalyser från Werlabs gör 
att han idag mår bättre än han 

någonsin gjort tidigare.

STENKOLL MED  
WERLABS HÄLSOANALYS

Jag får en  
omfattande analys av 
alla relevanta värden  
och jag kommer fortsätta 
göra testerna så att jag 
kan optimera min hälsa.

Fabian Bolin. 

FOTO:  SEAN MCLATCHIE LEWTHWAITE
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– Behandlingen hjälper klienten att komma ur 
dåliga vanor och och bygga upp ett nytt söm-
mönster från grunden, säger Helena Kubicek 
Boye, legitimerad psykolog och medicinskt 
ansvarig för Sov Bättre.

Sömnlöshet, eller insomni som är den 
medicinska termen, drabbar en på tio, men 
så många som var fjärde upplever någon form 
av periodvis sömnstörning. Således är dålig 
sömn ett omfattande samhällsproblem som 
medför höga kostnader för både individ och 
samhälle. En person med sömnproblem är 
borta cirka 30 dagar per år enligt uträkningar 
och därtill kan man lägga felhandlingar, glöm-
ska och minskad arbetseffektivitet. 

– Har man svårt att somna, vaknar på nat-
ten och inte kan somna om eller sovit dåligt 
ett par gånger i veckan i en månads tid, och 
man känner att det påverkar ens livskvali-
tet, så kan det röra sig om sömnproblem som 
behöver behandling. Sömntabletter kan hjälpa 
i vissa fall men de är bara en tillfällig lösning 
och förbättrar inte det dåliga sömnmönstret.

Sov Bättre har funnits ända sedan 2015 och 
erbjudits via företagshälsan. Resultaten har 
varit fantastiska, 94 procent av de som gått 
igenom programmet har blivit bättre. Nu öpp-
nar Learning to Sleep upp sin digitala sömn-
mottagning på nätet för att kunna erbjuda 
behandlingen till ännu fler. 

– Programmet löper under fem veckor 
där en central del är att man för en sömn-
dagbok. På så sätt kan man till exempel se att 
man kanske sover i genomsnitt fem timmar 
per natt men att man ligger i sängen åtta tim-
mar. Då får man instruktioner via coachen att 

nästa vecka bara ligga i sängen i fem timmar. 
– Det kan vara tufft, att få råd att lägga sig 

först klockan två när man ska upp klockan sju, 
trots att man är jättetrött, men det är på det 
här sättet som det gamla sömnmönstret bryts 
ned för att ersättas med ett nytt, säger Helena 
Kubicek Boye.

Under hela tiden får man tips och stöd av en 
sömncoach som går att nå via mejl, sms och 
telefon. I programmet ingår också filmer och 
andra typer av utbildning för patienten, bland 
annat för att med KBT:s hjälp lära sig hantera 
de oroande tankar som kan ligga till grund för 
sömnproblemen samt avslappningsövningar. 
Framstegen registreras och sömncoachen kan 
enkelt följa patienten under behandlingen.

– Eftersom allt sker via nätet är det här en 
helt platsoberoende tjänst, vilket är bra efter-

som det är långa väntetider för att komma till 
KBT-behandling i offentlig regi och privata 
alternativ är ofta dyra. 

Sov Bättre nås via webbgränssnittet på 
både dator och läsplattor och systemet upp-
dateras kontinuerligt.

– Bland annat kommer det tillkomma en 
chatfunktion för coachkontakten. 

Enligt Helena Kubicek Boye ligger den här 
typen av digital vård helt rätt i tiden.

– Nu har vi nått en punkt då människor 
är mer vana vid e-hälsotjänster, samtidigt som 
det nu finns en större förståelse av värdet av 
god sömn och vilka konsekvenser sömnsvå-
righeter får för både individen och arbetsgi-
vare, säger hon.

Läs mer på learningtosleep.se samt 

www.sömnmottagningen.se 

SOV BÄTTRE MED DIGITAL HJÄLP
God sömn är en  

förutsättning för en god 
livskvalitet och ett skydd 
mot stress. Det vet man 

på e-hälsoföretaget  
Learning to sleep, som 

nu lanserar en sömn-
mottagning online med 

verktyget Sov Bättre  
– ett coachlett sömn-

program baserat på KBT.

Helena Kubicek Boye, 
legitimerad psykolog och 
medicinskt ansvarig för 
Sov Bättre.
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Att samordna en specialläkarutbildning har tidigare krävt sin Einstein. 
Nu är Medinet först i landet med en webbaserad utbildningsportal 
som samordnar hela utbildningsgången för ST- och AT-läkare.

Medinets utbildningsportal har utvecklats 
tillsammans med David Åberg, som är  
docent, specialistläkare och handledare 
på Medicinkliniken vid Sahlgrenska 
universitets sjukhuset. Här tillsammans 
med Anna Apelgren, produktansvarig  
på Medinet.

Medinet är störst i Sverige på webbaserade 
scheman för sjukhus och kliniker, med  
närmare 25 000 användare i 19 av 21  
landsting. Nu lanseras en utbildningsportal  
som är först i landet med att samordna hela  
utbildningsgången för ST- och AT-läkare.

A llt nödvändigt finns i Medinet webbsys-
tem: samordning, dokumentation och 
uppföljning av utbildningen för ST- och 

AT-läkare. Men det riktigt unika är att portalen 
kan kopplas ihop med Medinets system för 
schemaläggning. Det gör det möjligt att samla 
hela utbildningsgången på samma ställe. Anna 
Apelgren är produktansvarig för Medinet.

– Användarvänligheten är central för oss och 
vi har därför utvecklat portalen i nära samarbete  
med läkare och handledare. Det mesta kan 
skötas via telefonen eller läsplattan, något som 
dagens läkarstudenter och läkare är vana vid. 

Både Socialstyrelsens och specialitetens 
mål integreras enkelt in i utbildningsportalen. 
Vägen för att nå målen visas med överskådlig 
visuell grafik. Här finns också flera kommu-
nikationskanaler mellan läkare, handledare, 
studierektorer och administratörer, till exem-
pel chatt, e-post och SMS. Det finns även ett 

bibliotek för dokument, anmälningslistor till 
kurser, seminarier, möjlighet till annonsering 
av viktiga händelser. 

– Genom att spara tid och tankekraft ska-
par portalen arbetsro på kliniken, säger Anna 
Apelgren.

På bara några år har Medinet blivit störst i 
Sverige på webbaserade scheman för sjuk-
hus och kliniker. Anna Apelgren menar att det 
beror på förmågan att anpassa systemen efter 
varje verksamhets specifika behov. 

– Eftersom all teknisk kunskap finns inom 
företaget är vi vana att skräddarsy systemen. 
Varje lösning görs i nära dialog med kunden. 

Systemen är lättanvända, flexibla och enkla 
att kombinera med varandra.  

– De kan även integreras med andra redan 
befi ntliga system, som till exempel löne system. 
Det här gäller även utbildningsportalen.

KOMPLETT  
UTBILDNINGSPORTAL
FÖR ST-LÄKARE

OM MEDINET



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

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
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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 plattfor-
men sedan Addsystems körde igång 2000. Nya 
funktioner och applikationer läggs hela tiden 
till och utvecklas och kommer befintliga kun-
der 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.

Läs mer på www.addsystems.com

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.

PLATTFORM FÖR ETT  
TRYGGARE OCH ROLIGARE ARBETE

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

Addsystems.

FÖRETAGSPRESENTATION
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ProbarE i Lund – läkemedelstudier
och läkarmottagning
ProbarE i Stockholm – läkemedelstudier

Vid ProbarE har vi specialiserat oss på läkemedelsprövningar,
där vi samarbetar med flera olika läkemedelsföretag.  
Vi bedriver läkemedelsforskning inom bl a psykiatri,  
kardiologi, lungmedicin och allmänmedicin.

Just nu har vi studier inom
depression, ländryggssmärta, KOL, 
knä-och höftartros, diabetes samt vårtbesvär
I Lund har vi också en privatläkarmottagning för dig med  
psykiatriska problem eller problem med ditt sexliv.

Är du intresserad av att veta mer, boka tid eller
delta i en läkemedelsprövning är du välkommen
att kontakta Ewa Karlsson på tfn 0732-300 450
eller maila ewa.karlsson@probare.se

Besök gärna vår hemsida på www.probare.se

ProbarE söker deltagare till en studie av ett
läkemedel mot smärtsam artros i knä eller höft.
Studien kommer att pågå i ungefär 12 månader
och totalt planeras 11 besök på kliniken. Alla
studierelaterade undersökningar, provtagningar
och läkemedel är kostnadsfria.

För att delta i studien ska du vara över 18 år och
• ha smärtsam artros i knä eller höft under minst 3 månader
• ha provat 3 olika typer av läkemedel mot smärtan, som  
 inte gett önskad smärtlindring eller kunde inte tas –  
 kliniken kommer att berätta mer detaljer

Intresserad?
För mer information och anmälan är du välkommen
att ringa, Ewa Karlsson tfn 0732-300 450,
eller maila ewa.karlsson@probare.se

Ansvarig läkare: 
Dr Anders Luts - Lund
Dr Peter Bosson - Solna

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och  
Läkemedelsverket. Dina personuppgifter kommer att behandlas i 
enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Har du artros i knä
eller höft och vill vara
med i en läkemedelsstudie?

Är du över 65 med
svårbehandlad depression?
Har du provat minst två mediciner mot din nuvarande 
depression utan att få en bra effekt?
Vi söker dig som vill delta i en klinisk forskningsstudie där 
vi undersöker en helt ny typ av antidepressivt läkemedel i 
kombination med ett tidigare godkänt läkemedel. Syftet 
med studien är att undersöka om denna kombination kan 
lindra din depression.

Vi söker dig som:
• är 65 år eller äldre
• har en pågående depression där du provat minst två  
 mediciner utan tillräcklig effekt
• har haft återkommande depressioner eller har en pågå 
 ende depression under minst två år

Om du uppfyller dessa kriterier är du välkommen att 
kontakta oss för mer information. Under studien kommer 
du att få träffa en läkare som har specialistutbildning inom 
psykiatri.
Besöken och behandlingarna kommer att vara kostnadsfria. 
Du kan när som helst avbryta deltagande i studien. Studien
kommer att pågå mellan 8–13 veckor och du kommer att 
besöka kliniken 1–2 gånger per vecka.
Studien är godkänd av Läkemedelsverket och
Etikprövningsnämnden. Etikprövningsnämnden.

Ansvarig läkare: 
Dr Anders Luts - Lund
Dr Peter Bosson - Solna
kontaktperson Ewa Karlsson,
tel 0732-300 450, ewa.karlsson@probare.se
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med i en läkemedelsstudie?

Är du över 65 med
svårbehandlad depression?
Har du provat minst två mediciner mot din nuvarande 
depression utan att få en bra effekt?
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Om du uppfyller dessa kriterier är du välkommen att 
kontakta oss för mer information. Under studien kommer 
du att få träffa en läkare som har specialistutbildning inom 
psykiatri.
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Vill du delta i en forskningsstudie för att utvärdera en ny tablett för  
blodsockerkontroll?
I studien undersöks om ett nytt läkemedel kan ge en förbättrad blodsockerkon-
troll. Studien kommer att pågå drygt 6 månader. Totalt ingår 8 besök och
1 telefonkontakt. Om du har basinsulin, så blir det 5 extra telefonkontakter. 
Du kommer att gå på regelbundna kontroller hos läkare och sjuksköterska.
Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.  
Alla besök och studieläkemedel är avgiftsfria.

Du kan eventuellt delta om
•  du har fyllt 18 år
•  du har typ 2-diabetes
•  du har måttligt nedsatt njurfunktion
•  ditt HbA1c-värde är mellan 7,0 och 9,5% (53-80 mmol/mol)
•  du för närvarande behandlas med: enbart metformin, enbart insulin  
 (långtidsverkande insulin), enbart sulfonureid eller metformin i kombi- 
 nation med basinsulin eller metformin tillsammans med en sulfonureid.

Intresserad?
Välkommen att kontakta oss för mer information:
ProbarE i Lund
Ewa Karlsson, telefon 0732-300 450, ewa.karlsson@probare.se
De uppgifter du lämnar behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Har du typ 2-diabetes och har  
måttligt nedsatt njurfunktion?

Besök gärna vår hemsida på www.probare.se

ProbarE  
– läkemedelstudier
och läkarmottagning  
i Lund

Är du över 18 och har en depression 
som inte blir bättre?
 
Vi söker dig som vill delta i en klinisk forskningsstudie där vi undersöker en helt ny 
typ av antidepressivt läkemedel i kombination med ett tidigare godkänt läkemedel. 
Syftet med studien är att undersöka om denna kombination kan lindra din depression 
och att undersöka behandlingssäkerheten under längre tid.

Vi söker dig som är 18 år eller äldre och som har:

• en pågående depression där du provat minst två mediciner utan tillräcklig effekt

• haft återkommande depressioner eller depression i minst två år

Om du uppfyller dessa kriterier är du välkommen att kontakta oss för mer information. 
Studien kommer att pågå i ett till två år och innebära två besök i veckan på studiekliniken 
de första fyra veckorna. Därefter blir besöken varje eller varannan vecka. Under studien 
kommer du att få träffa läkare som har specialistutbildning inom psykiatri. Besöken och 
behandlingarna är kostnadsfria. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien. 

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.

För mer information och intresseanmälan är du välkommen att kontakta:

ProbarE i Lund och Solna, Ewa Karlsson, tfn 0732-300 450, mail ewa.karlsson@probare.se

Ansvarig läkare är: Peter Bosson i Solna och Anders Luts i Lund

Vi söker dig som vill delta i en klinisk forskningsstudie där 
vi undersöker en helt ny typ av antidepressivt läkemedel i 
kombination med ett tidigare godkänt  läkemedel. Syftet med 
studien är att undersöka om denna kombination kan lindra 
din depression och att undersöka behandlingssäkerheten 
under längre tid.
Vi söker dig som är 18 år eller äldre och som har:
• en pågående depression där du provat minst två mediciner 
utan tillräcklig effekt
• haft återkommande depressioner eller depression i minst 
två år
Om du uppfyller dessa kriterier är du välkommen att kontakta 
oss för mer information.
Studien kommer att pågå i ett till två år och innebära två 
besök i veckan på studiekliniken de första fyra veckorna. 
 Därefter blir besöken varje eller varannan vecka. Under studi-
en kommer du att få träffa läkare som har specialistutbildning 
inom psykiatri. Besöken och behandlingarna är kostnadsfria. 
Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien.
Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etik-
prövningsnämnden.
För mer information och intresseanmälan är du välkommen 
att kontakta:
ProbarE i Lund och Solna, Ewa Karlsson, tfn 0732-300 450, 
mail ewa.karlsson@probare.se
Ansvarig läkare är: Peter Bosson i Solna och Anders Luts 
i Lund



– 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.
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– Sverige är dessutom ett relativt glesbefol-
kat land. Därmed ligger gårdarna ofta ganska 
långt ifrån varandra vilket gör att smittor inte 
sprids så lätt mellan djurbesättningarna. Och 
eftersom att vi har jobbat så länge med djur-
hälsofrågor så har många smittsamma sjukdo-
mar till och med utrotats, säger Johan Wald-
ner, överveterinär på Distriktsveterinärerna, 
specialiserad på nötkreatur.

Dagens djursjukvård är samtidigt väldigt 
proaktiv, menar Johan Waldner.

– Det traditionella sättet har varit att man 
likt brandkåren agerade först när något inträf-
fade men nu har vi flyttat fram positionerna 
avsevärt. Dagens framsynta lantbrukare job-
bar tillsammans med sina veterinärer på ett 
regelbundet och gårdsanpassat vis och kan 
därmed förebygga många sjukdomar. 

– Det är ju ett lyckosamt förhållande, att 
friska djur som har det bra dessutom innebär 
högre lönsamhet för bonden.

Hur går då det förebyggande arbetet till?
– I stora drag handlar det om att göra en 
genomgång och värdering av djurbesättningens 
svaga punkter och utifrån det skapa en hand-
lingsplan. Det innebär sedan regelbundna vete-
rinärsbesök där man bland annat identifierar 
så kallade riskdjur, det vill säga sådan individer 
som befinner sig i riskzonen för sjukdom, så att 
de kan behandlas innan de börjar producera.

Det vanligaste sjukdomshotet för mjölkkor är 
olika grader av juverinflammation  som oftast 
orsakas av bakterier..

– Juverinflammationerna kan vara ett vik-
tigt incitament för antibiotikabehandling och 
därför arbetar vi aktivt för att förebygga den 
typen av sjukdomar. Det förebyggande arbe-
tet innefattar också att upptäcka kalkbrist och 
energibrist hos djuren eftersom sådant kan 
göra dem mer mottagliga för infektioner. 

Konsumenternas medvetenhet kring livs-
medel och efterfrågan på bra mat syns ock-
så i statistiken. Svenskarna köper allt högre 
utsträckning svenskproducerat kött och mjölk.

– Hög efterfrågan ger ju samtidigt bättre 
kött- och mjölkpriser för svenska producenter 
vilket så klart är positivt.

Distriktsveterinärerna erbjuder nu flera olika 
tjänster som syftar till förebyggande djurvård.

– Med olika typer av regelbunda tjänster 
erbjuder vi ett sytematiskt samarbete med 
riskdjur och anpassad rådgivning för att hålla 
djuren friska på ett hållbart sätt. Genom att 
jobba med framsynta bönder så kan vi bekäm-
pa sjukdom och slippa behandla djur i onö-
dan, säger Johan Walder.

BRA VAL MED SVENSKT KÖTT
Den som äter kött  

och mjölk gör rätt i att 
köpa svenskt. I Sverige är 

djurhållningen avsevärt 
bättre än i många andra 

länder. Inte minst tack 
vare den låga antibiotika-

användningen.

Välkommen

Botox & Filler
Behandlingen utförs av tandläkare 
med stor erfarenhet av injektioner 
och finmotoriska arbetsytor.

Självklart är alla certifierade och 
har gedigen utbildning inom Botox 
och Fillers.

Ring för tidbokning  
och prisuppgift

Telefonstigen 2, 131 39 Nacka 
nackatandvardsteam.se

Gratis konsultation

08-718 22 80

Genom att  
jobba med framsynta 
bönder så kan vi  
bekämpa sjukdom  
och slippa behandla 
djur i onödan

Johan Waldner,  
överveterinär på  

Distriktsveterinärerna.

av kvinnorna behandlar 
feber med receptfria värk-
tabletter, medan motsva-
rande siffra för männen är 
51 procent enligt en under-
sökning från McNeil, Ipren.

63%
ANDNING
Närmare 14 procent av tonåringarna i Uppsala har and-
ningsbesvär vid träning. Orsaken kan vara en förträngning 
i struphuvudet. Tillståndet är vanligast hos unga kvinnor 
och förväxlas ofta med astma. (Källa: Akademiska sjukhuset)

 Källa: Zmarta
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Gastroskopi utan obehag

Mottagning för alla vuxna (lägst 15 år).  
Remiss (även egenremiss) krävs.  

Vi följer Region Skånes taxa.  
Högkostnadsskydd och frikort gäller.

Dessutom avtal med alla stora försäkringsbolag

Docent Specialist i Kirurgi Christer Staël von Holstein

Propofolsedering/narkos  
vid gastroskopier

Vägbeskrivning på www.gastrocenter.se

KVALITET GENOM SPECIALISERING

SKOPIMOTTAGNINGEN

GHP Gastro Center Skåne, Skopimottagningen   •   Sankt Lars väg 45B, 222 70 Lund
E-post: skopi@gastrocenter.se   •   www.gastrocenter.se



Genom årens lopp har Kuben Ventilation 
konstruerat en mängd olika typer av ven-
tilationsaggregat. Den senaste innovatio-
nen heter 600 VDX, ett aggregat för villa-
bruk som kombinerar ventilation, värme-
pump, tappvarmvatten och radiatorvärme 
eller golvvärme i en och samma apparat. Som 
tillval kan man även få integrerad kyla för  
sommarperioden.

– Att binda samma flera olika branscher 
och produkter till ett enda köptillfälle medför 
stora fördelar. Som villaägare har man annars 
separata lösningar för vatten, värme och luft, 
med olika leverantörer och olika garantiavtal 
– något man slipper med vår lösning, säger 
Staffan Berg, vd för Kuben Ventilation.

Vi har alla befunnit oss i rum med dålig ven-
tilation. Bristfällig luft kan snabbt göra att 
man känner sig hängig och trött, men det kan 
också föra med sig allvarligare konsekvenser, 
till exempel astma och allergier. Undersök-
ningar har dessutom kunnat visa att förbätt-
rad ventilation innebär reducerade vårdkost-
nader, flera arbetsdagar genom mindre sjuk-
frånvaro, bättre arbetsprestation och lägre 
personalomsättning.

Bullerstörningar är en annan faktor som 
påverkar hälsan negativt. Ventilationsutrust-
ning kan ofta vara ganska högljudd, vilket 

Kuben jobbar aktivt med för att minimera.
– Vi är världsunika på den fronten. När 

många andra tillverkare först nu börjar mäta 
decibel A är vi redan i full färd med att mäta 
decibel C på våra ventilationsaggregat. 

Aggregaten har dessutom en hög energiå-
tervinning och är således mycket klimatsmarta.

– Bland annat använder vi energisnåla lik-
strömsfläktar som inte genererar någon värme, 
till skillnad från traditionella AC-motorer som 
gör att mycket värme går till spillo. Vi har också 

sett till att maskinerna inte har så många rörli-
ga delar överhuvudtaget, för att på så sätt hål-
la nere servicebehovet. Allt det bidrar till att vi 
har riktigt bra resultat när man mäter livscykel-
kostnaderna, säger Staffan Berg.

Läs mer på kubenventilation.se

BRA VENTILATION VIKTIGT FÖR HÄLSAN
Luftkvalitet är en  

avgörande faktor för hur  
vi mår. För att luften ska 

vara bra så krävs effektiv  
ventilation. Det vet man 

på Kuben Ventilation,  
som utvecklar innovativa  

lösningar som både  
är tystgående och  

energisnåla.

Pollenallergi är ett gissel för många människor, men även 
katter kan drabbas. Luftburen allergi är inte fullt lika vanligt 
som födoämnesallergi hos katter, men kan orsaka besvär 
som klåda, utslag och rodnader. (Källa: Sveland Djurförsäkringar)

Staffan Berg, vd  
för Kuben Ventilation.

600VDX

2100VDX

FÖRETAGSPRESENTATION

Kan du konkretisera mer  
gällande den starka tillväxten? 
Den starka tillväxten beror på att vi lyck-
as fånga flera viktiga aspekter som jag på 
ett enkelt sätt ska förklara. Allt handlar om 
förtroende och att man ska jobba helhjär-
tat gentemot kunderna och läkarkonsulter-
na. Innovation behöver inte alltid vara upp-
finningar. Vår innovation handlar främst 
om förnyat synsätt i ledarskap, koncept och 
i ägarnas tydliga fokus på värderingar. Att 
våga säga att vi tackar nej till övervinster gör 
att vi, våra medarbetare och bemanningslä-
kare jobbar med gott samvete.  Vår starka till-
växt beror alltså på att fler och fler uppskattar 
att samarbeta med oss. 

VI HAR ÖVER 8 ÅRS  
ERFARENHET AV BRANSCHEN. 
Djup kunskap om vården och inom läkar-
bemanningen är mycket viktig för att hela  
processen ska vara så ultimat som möjligt. 
Med rätt kompetens hjälper man kunderna i 
stället för att ställa massa frågor och ta onö-
dig tid av beställarna. Man minimerar också 
riskerna och avvikelserna.

FLEXCARE VAR FÖRST  
I BRANSCHEN ATT INFÖRA VINSTTAK. 
Detta innebär att vi i våra avtal med vårdgi-
varna på förhand bestämmer vilken vinstnivå 
vi aldrig kommer att nå. Och skulle vi få lägre 

kostnader än beräknat så tillfaller det kunder-
na. Det säkrar vårt löfte om att vi ska hålla en 
rimlig prissättning och aldrig utnyttja en vård-
givares utsatta situation. En annan fördel är att 
läkarna garanteras att alltid få rimlig ersätt-
ning i relation till våra intäkter. Vi har alltså 
inga incitament att höja priserna gentemot 
kunden eller sänka läkarlönerna. Vinsttaket är 
en del av kampen mot en viss överprissättning 
som finns i branschen. Det räcker inte med att 
bara vi gör det. Upphandlingsenheterna och 
beställarna bör också våga sätta pristak för att 
förhindra att vissa bolag debiterar 10–20 tusen 
mer per vecka för samma tjänst.

MÅNGA LÄKARE SOM  
REGISTRERAR SIG SJÄLVA
I vår bransch är det allmänt känt att det är 
bemanningsbolagen som jagar läkarna efter-
som det är en så eftertraktad yrkesgrupp. Det-
ta gäller oss också. Det som överraskat oss 
dock är att de läkare som själva registrerat sig 
på hemsidan och läkare som tipsar om oss till 
sina kollegor har varit över förväntningarna. 

MÅNGA AVTAL OCH UPPDRAG
Vi har flera samarbetsavtal och får uppdrag
från majoriteten av Sveriges landsting vil-
ket gör oss till en attraktiv arbetsgivare. 
Vår långa erfarenhet gör att vi har stort 
nätverk och kontakt med flera kunder och 
konsulter. Senast lyckades vi hamna på för-

sta plats i Halland bland hård konkurrens 
mellan 60 bolag. 
 
Hur mycket har vinsttaket  
betytt för tillväxten? 
– Det är svårt att veta exakt vilken effekt 
vinsttaket gav på tillväxten, men vi tror att 
läkarna och kunderna gör en egen helhets-
bedömning av oss och att alla pussel bitar 
och fördelar som vi har är viktiga i detta 
sammanhang. Vi tror att läkarna helst av 
allt vill jobba hos bolag med sunda värde-
ringar. Och det speglas tydligt i vårt bud-
skap och vårt koncept. Det kombinerat med 
alla andra fördelar som vi erbjuder gör oss 
mycket konkurrenskraftiga.

FlexCare Sweden är
ett av de snabbast  

växande bolagen inom 
läkarbemanning. Det finns 

flera viktiga orsaker till  
det enligt Allan Hadrous 

som är VD för bolaget.  
FlexCare profilerar sig 
mycket tydligt med att  

man jobbar mycket med 
värderingar och att bolaget 

ska vara schysst och  
seriöst och jobba med  

högsta möjliga service och 
kvalitét. Hela konceptet är 

unikt och konkurrenskraftigt. 

NYTÄNK INOM LÄKARBEMANNING 
– SUCCÉ FÖR FLEXCARE 

Caree
INFO

FlexCare Sweden
Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö
 
Tel: 040-68 58 488 
Mobil: 076-188 88 82
www.flexcare.se

Allan Hadrous, 
VD FlexCare. 

HUSDJUR
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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

Betala med kort (0 kr för medlemmar/listade patienter)

Doktorn Online

Lugn Ro
Din vård och omsorg i Sverige

Vi erbjuder även
KBT-Online med Psykolog



Follicum utvecklar läkemedel som härstammar 
från modifierade kroppsegna proteiner. Några 
av dessa substanser, så kallade peptider, har 
visat sig kunna påverka hårsäckarnas aktivitet. 

– I den kliniska studien som genomförts 
vid Charité-sjukhuset i Berlin, har vi nu visat 
en stimulering av hårtillväxt vid behandling 
av friska frivilliga försökspersoner. Resulta-
tet är mycket glädjande, säger Jan Alenfall, vd 
Follicum AB.

Follicum kunde redan i februari i år meddela 
att bolagets kliniska fas I/IIa-studie visat god 
säkerhet för läkemedelskandidaten FOL-005 
och att inga negativa effekter av behandling-
en påträffats.

– Det är spännande att se att vi har en god 
effekt trots att vi ännu inte har utvecklat en 
slutlig formulering och optimerat dosering-
en. I publicerade studier på befintliga pro-
dukter rapporterats en ökning av hårtäthe-
ten i storleksordningen 4–14 % efter daglig 
eller i vissa fall två gånger daglig behandling. 
Resultatet i vår studie visar en genomsnitt-
lig ökning om 8 % redan efter behandling tre 
gånger i veckan.  Denna öking är statistiskt 
säkerställd jämfört med före behandling. Vi 
bedömer det troligt att den effekt vi ser i vår 
studie kan förbättras ytterligare med mer 
kontinuerlig dosering och med en adekvat 
formulering, säger Jan Alenfall.

Oönskat håravfall (alopecia), drabbar en 
tredjedel av alla män mellan 20 och 50 år i 

västvärlden. För män över 50 år är andelen 
med håravfall ännu högre, cirka 50 %. Sam-
mantaget innebär det en mycket omfattande 
marknad för ett effektivt och säkert hårsti-
mulerande läkemedel. Enbart marknaden för 
dessa läkemedel beräknas uppgå till cirka 3 
miljarder USD årligen. 

– Utöver detta finns det en rad andra pro-
dukter på marknaden som shampoo och kost-
tillskott vilka säger sig kunna stimulera hår-
tillväxt, den totala marknaden idag uppskattas 
till 11 miljarder USD. Med en mer användar-
vänlig, säkrare och bekvämare produkt med 
lika stor effekt på män och kvinnor så ser vi 
en otrolig marknadspotential för vårt prepa-
rat, säger Jan Alenfall. 

Follicum grundades 2011 av två forskare 

i Lund, Anna Hultgårdh och Pontus Dunér. 
Nu fortsätter utvecklingsarbetet inför en fas 
II-studie där en mer användarvänlig formule-
ring skall användas för att optimera dosering 
och behandlingstid. Fokus är att skapa den 
bästa formuleringen av preparatet. 

– Vi har redan ett antal parallella spår på 
gång som kommer att avgöra om det blir en 
salva, kräm, gel eller rentav FOL-005 i form 
av nanopartiklar. Så snart vi har en bra for-
mulering är målet att starta en mer genom-
gripande effektstudie på skalp, en så kallad fas 
II-studie, där vi förväntar oss att få ytterliga-
re klarhet i effekten och där förhoppningen är 
att bekräfta och förbättra de resultat som den 
nu genomförda kliniska studien gett, avslutar 
Jan Alenfall.

KLINISK STUDIE VISAR  
STIMULERING AV HÅRVÄXT

För lite eller för  
mycket hår handlar  

möjligen inte om liv och 
död, men för många är 

det helt avgörande för hur 
man mår i vardagen.
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– 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

INNOVATIONEN  
EFFEKTIVISERAR VERKSAMHETEN

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.

Det är spännande  
att se att vi har en god 
effekt trots att vi inte 
har utvecklat en slutlig 
formulering och inte  
har en färdig dosering.

Jan Alenfall, VD, och Maria Ekblad, forskningschef. 

FOTO: FREDDY BILLQVIST



DE PRIMÄRA MÅLEN FÖR  
VERKSAMHETEN INOM PROJEKTET ÄR 

• Patienten skall få en god vård på rätt vårdnivå, dvs 
hemsjukvård med god läkartillgång, hög kontinuitet 
och välfungerande team.

• Förmedlingslogiken av vård utgår från patientens 
behov, inte utifrån diagnos/er

• Samverkan på ledningsnivå med målsättning  
en sömlös vård- och omsorg

• En väl fungerande vårdkedja

Arbetssättet bygger på modellen Närsjukvård Skaraborg, som 
har lyckats väl genom ett gott samarbete mellan primärvår-
den, sjukhuset och den kommunala vården. Arbetssättet har 
lyckats ge patienter i behov av omfattande vårdinsatser, oftast 
sköra äldre, det extra stöd som behövs för en bättre tillvaro 
och ett bättre resursutnyttjande för vård- och omsorgssyste-
met. Insatserna har minskat besöken till akutsjukvården, ska-
pat en effektiv utskrivningsprocess där patienterna känner 
sig trygga och merparten av vården sker i hemmet. Med hjälp 
av projektmedel vill hälso- och sjukvårdsstyrelsen nu sprida 
modellen i hela Västra Götaland. 

Detta arbetssätt ställer krav på flexibilitet och mobilitet samt 
god samverkan och tät kommunikation med sjuksköterskan 
som arbetar i kommunal hälso- och sjukvård. 

Vi söker därför en specialist i Allmänmedicin för projekt-
tjänstgöring med tillträde snarast. Projektet pågår till och med 
2018-12-31. Som stöd i projektet kommer vi även att ha en 
koordinator som kommer att hjälpa till med logistik, samt hål-
ler ihop läkare och sjuksköterskor, utvecklar arbetssättet och 
följer upp verksamheten. Tjänsten är organisatoriskt knuten till 
Nya Vårdcentralen Kortedala Torg.

KOMPETENSKRAV

• Specialistläkarexamen i Allmänmedicin, svensk legitimation

• Intresse för att vara verksam i ett multikulturellt område

• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och 
skrift. Ytterligare språkkunskaper är en fördel. 

VILLKOR

Tjänsten är en projektanställning till och med 2018-12-31 och 
omfattningen är 100 %. Arbetstiden är måndag till fredag 
08.00 – 17.00 helgfria vardagar.

Ansökan senast 2017-04-07 ställd till Lars Gustafsson,  
Vårdcentraler i Väst AB, Tusenårsgatan 3, 415 10 GÖTEBORG 
eller via mail till lars.gustafsson@vivast.se. 

Eventuella frågor om tjänsten besvaras av Lars Gustafsson, 
VD Vårdcentraler i Väst AB på telefon 0739-737540. Frågor 
om kommunens Hälso- och Sjukvårdsverksamhet besvaras av 
Kristina Söderlund, telefon 031-3653866.
Välkommen med Din ansökan.

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

Inom Östra Göteborg samverkar vårdcentralerna 
Närhälsan Gamlestadstorget, Familjehälsan  
årdcentral och Nya Vårdcentralen Kortedala Torg 
i ett projekt för Mobil Närsjukvård. Projektet 
syftar till att ge de listade patienterna på de tre 
vårdcentralerna en mobil hemsjukvårdsläkare. 

www.vivast.se

Mobil hemsjukvårdsläkare har sin organisatoriska hemvist i primärvården och 
vårdar individer som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård med ett lång-
varigt och komplext behov av vård som kräver att vården förmedlas i hemmet. 

KOMMER KORR



Pumpvägen 2 • Tel 0413-234 94
ÖPPETTIDER:
Måndagar-fredagar 11-18
Lördagar 10-16 • Söndagar 11-16
www.lager23.se

UTFÖRSÄLJNING!
GOLFKLÄDES-

MAKALÖS
OOOTROLIGT!

ETT TILLFÄLLE SOM 
ALDRIG KOMMER IGEN!!!

VINDJACKOR Från...................................... 299.-
FUNKTIONSBYXOR Från..................... 399.-
PIKÉTRÖJOR Från....................................... 199.-
KJOLAR Från...................................................... 299.-
SHORTS Från...................................................... 299.-
REGNBYXOR Från........................................ 199.-
STICKAT Från..................................................... 199.-

NÅGRA PRISEXEMPEL:

Grattis alla skåningar! 
Nu kan ni välja och

vraka bland 4.000
märkesplagg till

hutlöst låga priser!
Risk för köbildning

– häng på låset! 
Först till kvarn!!!

UNDERAMOUR, OSCAR JACOBSON,
ALBERTO GOLF, GALVIN GREEN,

ABACUS, RÖHNISCH, CASALL,
PEAK PERFORMANCE, PING,
TOMMY HILFIGER, SUN ICE,
J.LINDEBERG, HUGO BOSS,

IVANHOE, CALLAWAY, DAILY,
ARNOLD PALMER, PUMA,

POLO RALPH LAUREN, 
FUNC FACTORY, BRAX,

GANT m.fl. märken.

4.000
GOLFPLAGG
SKALL BORT!

Gäller så långt  
lagret räcker.

ALDRIG FÖRR HAR DUKUNNAT HANDLA BRA GOLFKLÄDERSÅ BILLIGT!

Nu driver hon Tränahjärnan&klaraskolan AB 
– en verksamhet som hjälper personer för-
bättra sin förmåga till koncentration, fokus 
och arbetsminne. Verksamheten driver hon 
på Medeon Science Park i Malmö.

– Jag märker hur efterfrågan hela tiden 
ökar och fler och fler hör av sig och är intres-
serade, säger hon.

Neurofeedback är ett alternativ eller kom-
plement till andra behandlingar och används 
bland annat för patienter med ADHD, autism 
och tics. Kortfattat går det till så att hjärnakti-
vitet registreras via elektroder på hjässan och 
hjärnan "tränas" via visuell, auditiv och tak-
til återkoppling genom att hjärnvågorna styr 
händelser på en skärm – lite som ett tv-spel. 
Varje besök är på en timme och man bör räk-
na med 20 tillfällen för att få bestående effekt. 
I vissa fall kan det vara värdefullt att komma 
tillbaka för kompletterande behandlingar.

– Innan vi kör igång börjar vi med en 
grundlig genomgång av patientens symptom. 
Det kan till exempel handla om sömnsvårig-
heter, humörsvängningar, koncentrationsför-
måga. Detta syftar till att hitta vad det är i var-
dagen som man upplever som mest besväran-
de. Vi har också tillgång till en testmetod som 
kallas Qik-test.

Sedan följer sessioner med neurofeedback-
apparturen. Under själva neurofeedback-trä-
ningen sitter den som tränar och tittar på en 
skärm som ger hjärnan återkoppling på sin 
aktivitet i realtid. En nalle som vibrerar för-
stärker återkopplingen med taktil feedback.

– Man kan likna det vid en balettdansös 
som tränar danssteg. Tränar hon utan att se 

sig själv i spegeln så vet hon inte hur stegen 
ser ut. Principen är den samma med neuro-
feedbacken; hjärnans aktivitet speglas i realtid.

Många av de barn och ungdomar som 
genomgått neurofeedbackbehandling hos 
Gunilla Radu har gjort stora framsteg i sitt 
vardagliga liv och skolarbete. De får ett mer 
balanserat humör, lättare att koncentrera sig 
och sover bättre.

– Några föräldrar har till och med berättat att 
barnets skola slutat ringa och klaga, säger hon.

Det bedrivs en hel del internationell forsk-
ning kring neurofeedback och dess effekter. I 
Sverige pågår en studie på Karolinska Institu-
tet, på barn med ADHD och neurofeedback. 
Mycket tyder på att användningsområdena är 
fler än bara för personer med neuropsykiatris-
ka funktionsnedsättningar.

– Studier visar att den kan hjälpa personer 
med posttraumatiskt stressyndrom, till exem-

pel krigsveteraner eller personer som flytt från 
krig. En klinik i Norge använder nu neurofeed-
back som komplement i missbruksbehandling. 

– Det kan också vara ett värdefullt verktyg 
för elitidrottare som strävar efter peak perfor-
mance, eftersom metoden gör det möjligt att bli 
avslappnad och koncentrerad på samma gång.

Gunilla Radu har gått flera utbildningar 
inom neurofeedback och är specialiserad på 
den inriktning som kallas Othmers system. 
Vid det här laget är hon en av de i Sverige som 
arbetat längst med metoden. 

– Jag vidareutbildar mig hela tiden och 
ingår dessutom i ett internationellt nätverk 
för neurofeedback-terapeuter. För närvarande 
håller vi på att planera en Skandinavisk träff i 
Malmö för dem som har gått grundutbildning 
och nu vill gå vidare, säger hon.

Läs mer på www.klaraskolan.nu  
eller på facebook.com/

tränahjärnan&klaraskolan

TRÄNA HJÄRNAN & KLARA SKOLAN
Under sina år som  

lärare i idrott och  
hälsa stötte Gunilla  

Radu på många barn och  
ungdomar med olika typer 
av neuropsykiatriska funk-

tionsnedsättningar. Med 
en önskan om att kunna 
hjälpa dem började hon 
intressera sig för ämnet 

och fastnade snart för 
metoden neurofeedback.

Gunilla Radu driver 
Tränahjärnan&klaraskolan AB. 

Gunilla Radu har även föreläsningar och  
samarbetar med psykiater Björn Roslund, NeoCog.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
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– Vi skapar skräddarsydda produkter till 
en mängd olika branscher. Man kan göra 
mycket mer med glas än vad många tror helt 
enkelt, säger Leif Lundberg, vd.

Det var Leifs far som fick in honom i 
glasyrket. Han var instrumentglasblåsare på 
Kemicentrum vid Lunds universitet och Leif 
fick frågan om han ville prova på yrket då 
pappan inte hade många år kvar till pension, 
och någon måste föra yrket vidare. 

– Det tackade jag ja till och insåg att jag 
hade en fallenhet för yrket. Jag fick ett sti-
pendium för att utbilda mig inom oorganisk 
kemi med inriktning på instrumentglasblås-
ning och blev dessutom lovad en anställning 
vid universitetet när jag väl var färdig.

Men när han väl var färdigutbildad var 
det plötsligt andra bud. Universitet hade 
anställningsstopp.

– Vi den här tiden drog dock verksam-
heten vid forskningsparken Ideon igång 
och jag tänkte att jag nog skulle kunna köra  
i egen regi, säger Leif Lundberg. 

Och det har han gjort sedan dess. Verk-
samheten har breddats under årens lopp och 
idag tillverkar Scientific Lab Glass en stor 
mängd olika produkter, i synnerhet till spjut-
spetsföretag inom medicin och biokemi.

– Förutom olika typer av provrör och lik-
nande har vi bland annat utvecklat en hjärt-
lungmaskin för möss i glas. En av våra äldsta 
produkter är en liten krok i glas som vi mass-
producerar till Baxters dialysmaskiner. Kro-
ken är en ljusledare som sitter fast i slang-
en som går mellan patient och maskin. Den 
detekterar luftbubblor samt förhållandena 
mellan röda och vita blodkroppar. Fördelen 

med en glaskrok, istället för plast som man 
använde tidigare, är att glaset tål att desinfice-
ras med starka kemikalier utan att krackelera.

– Vi tillverkar också något som kallas röst/
fonationsrör, vilket är ett glasrör som används 
av sångare som fått knutor på stämbanden. 
Röret sänks ner i vatten och när man sjunger 
genom röret minskar belastningen på stäm-
banden och läkningen påskyndas avsevärt. 
Det är en produkt som vi levererar till så gott 
som alla logopeder i Sverige.

Leif Lundsbergs nära samarbete med 
verksamheter inom kemi och fysik har 
dessutom gett upphov till ett annat företag,  
Eco-Clean i Skåne AB, som tillverkar en 
produkt som renar bakterie- och mögel-
bemängda vätskor som ofta finns i metall-
bearbetnings industri, med hjälp av UV-C 
strålning och på det viset slipper man att 
använda bio cider – helt miljövänligt alltså.

– Metoden dödar enkelt bakterier-
na i vätskan och just nu är Sveriges största 
motortillverkare på väg att köpa in tjänsten, 
vilket känns väldigt roligt, säger han.

Vilka egenskaper ska då  
laboratorieglas ha?
– Nummer ett är att det ska vara transparant, 
även för våglängder som ögat i sig inte kan 
uppfatta, till exempel UV-ljus. En annan vik-
tigt faktor är utvidgningskoefficienten, olika 
typer av glas utvidgas olika mycket. Det glas 
som vi tillverkar av kvarts kan till exempel 
värmas upp till 3000 grader och sedan direkt 
sänkas ner i kallt vatten utan att spricka. 
Märker du av någon trend  
inom glastillverkningen?

– Vi ser att fler vill ha glas som är optimerade  
så mycket som möjligt, med bättre egenska-
per och högre toleranskrav. När det gäller 
material blir det allt vanligare att man vill 
ha kvarts, det vill säga ett material som tål 
hög värme, starka kemikalier och släpper  
igenom UV-ljus samt är kemiskt inert. 

Vad har ni på gång framöver?
– Vid det här laget har vi fem olika patent. 
Det senaste gäller en kvicksilverfri UV-lam-
pa som vi just nu håller på att utveckla. Vi 
kommer inom kort kunna presentera riktigt 
lovande resultat, säger Leif Lundberg.

En vanlig uppfattning 
är att glas är skört och 
bräckligt, men faktum 

är att materialet går att 
använda till så ofantligt 
mycket mer än fönster-

rutor och prydnader. Det 
vet man på Scientific  

Lab Glass AB, som har 
tillverkat laboratorieglas 
och andra tekniska glas-

produkter sedan 80-talet.

GLAS MED FLERA FUNKTIONER

INFO

• För att bevisa att glas går att använda 
till gränslöst många saker tillverkade 
Leif Lundberg en fullt spelbar trombon 
helt i glas 1988. Den ställde han ut på 
Skånemässan. Tillverkningen filmades 
för tv och visade på julafton innan Kalle 
Anka – den korta filmen sågs av över 
en miljon tv-tittare. 1990 följde han upp 
trombonen med en glastuba.
Båda instrumenten är med i den svens-
ka upplagan av Guiness Book of world 
records 1990.

• Den som vill se klipp på instrumenten 
kan enkelt gå in på Youtube och söka 
på "glass trombone".

• Läs mer på: www.labglass.se

Vi ser att 
fler vill ha glas 
som är optimerade  
så mycket som 
möjligt, med bättre 
egenskaper och  
högre toleranskrav.

Ljusledare som Scientific Lab Glass 
massproducerar till Baxters dialysmaskiner.

Leif Lundberg jobbar med kvartsglas.

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

FORSKNING
IEn forskningsstudie med stöd av Hjärt-Lungfonden ska undersöka om 
den antidepressiva substansen fluoxetin, känd som Prosac och Fontex, 
kan förbättra återhämtningen efter en stroke. Studien ingår i ett interna-
tionellt samarbete med målet att inkludera fler än 6 000 patienter.



Sjukvårdens behöver sin information!
Nu utmanas grundläggande värderingar. Kva-
lificerad vård till alla efter behov och lika för-
delning över landet blir svårt att hantera när 
vissa har det lätt och andra har det tufft. Ett 
växande skatteunderlag sänker trycket i för-
ändringskraven så det är inte underligt att 
innovation så tydligt sker i de regioner man 
minst skulle tro det.

Det finns starka motkrafter mot utveck-
lingen. Över 20 regioner med egen beskatt-
ningsrätt blir en mycket stark konserva-
tiv kraft där regional optimering förhindrar 
rationella lösningar på nationell nivå. Enskil-
da medarbetare och många delar av lands-
tingen vill verkligen väl och jobbar idogt på. 
Ingen strävar egentligen emot nödvändiga 
förändringar men själva organisationen med 
statens hälso- och sjukvårdsintressen delat i 
10-talet myndigheter som ska diskutera med 
24 landsting/regioner med en koncensusfixe-
rad SKLnivå emellan blir inte bra. Blanka bro-
schyrer med löften om världsledande e-hälsa 
2025 där våra viktigaste beslutsfattare konsta-
terar att “digitaliseringen av hälso- och sjuk-
vården är en stor möjlighet”. När jag läser sånt, 
känns det som att Nalle Puh hade rätt; “Jag 
är en liten björn och långa ord besvärar mig”. 

Självklart ska vården digitaliseras men 
inte för att det är kul med digitalisering. Det 
ska ske för att genomföra den nödvändiga 
omvandlingen från ett preindustriellt organi-
serat skråväsende till den nya kunskapsbse-
rade serviceindustri med patienten i centr-
um som ju egentligen är samhällets och poli-
tikens beställning. Vägen dit är datadriven. 
Det kommer inte att hända utan att sjukvår-
dens dataströmmar organiseras utifrån en 
informationsarkitektur som sätter patien-
ten i centrum, tillåter patienten att styra 
sina data, innehåller processtöd för vårdens 
möten med patienten och tillåter patienten 

att bli medskapare till vårdens prestatio-
ner. Det kommer inte hända om inte vår-
den öppet delar med sig av sina data för alla 
dimensioner (kvalitet, transaktioner, utfalls-
mått och ekonomiska data) på ett transpa-
rent sätt. Om digitaliseringen används som 
ett medel för bättre fungerande sjukvård på 
rätt sätt ger det möjlighet att organisera vår-
den på lika villkor privat och offentligt. Då 
kan man skippa pseudodebatter om vinster 
i välfärden och direkt se vilken kvalitet som 
levererats i förhållande till inlagda resurser. 
Det finns många hinder på vägen dit men 
riktningen är klar. Alternativet är att omvärl-
den springer ifrån oss.

Framtidens sjukvård bejakar innovation 
på ett nytt sätt. Om man ersätter de resultat 
som åstadkoms i form av bot, hälsa och gott 
omhändertagande i stället för att detaljersät-
ta vårdens transaktioner kommer hela spel-
planen förändras. Vårdens innehåll kan då 
bestämmas tillsammans med patienten lokalt 
så länge resultatet blir bra. Eftersom såda-
na ersättningssystem är teknikneutrala kan 
vårdens förnyelse ske med sikte på det med-
icinska resultatet i stället för hur ersättning-
ens detaljer är utformade. Ett sådant system 
drivs av systematiskt insamlad information 
där inte minst patientens röst (patientrappor-
terade utfallsmått, PROMs) är en central källa 
i bedömningen. 

Sjukvårdens innovationslandskap behöver 
en stabil hemmamarknad som med gott själv-
förtoende prövar nytt, Nationella former för 
innovationssamverkan mellan marknadens 
aktörer och den offentliga sektorn är en vik-
tig tillgång. Men så länge sjukvårdens ersätt-
ningssystem förhindrar nytänkande och lokal 
nyfikenhet kommer vi ha en lång väg innan 
vi leder världsutvecklingen från lilla Sverige.

Medan det offentliga 
Sverige sitter och sam-

verkar så förändras hälso- 
och sjukvården. Patienter-
na som förr var tysta, tack-
samma och tålmodiga har 

nu många alternativ och 
dessutom åsikter om vår-
den. Jobbigt och svettigt 
för sjukvårdens organisa-

törer. Men nyttigt inte bara 
för sjukvården utan fram-
för allt för att det offentli-
ga ägandet och styrning-

en av sjukvården behöver 
fräschas upp för att möta 
den moderna medborga-

ren som bara är patient 
ibland.

MunkaGrodden har producerat och levererat groddar sedan 
1992. Groddar och skott är en av få Svenskodlade grönsaker som 
finns färska året om. Förutom att de är så nyttiga höjer de smaken, 
färgen och stilen på maten! Groddningsprocessen mångfaldigar 
halten av vitaminer och mineraler. Groddade frön och baljväxter är 
mycket vitamin- och enzymrika. Dessutom innehåller groddar och 
skott järn, kalcium och kostfiber. 

SYDGRÖNT  •  Knut Påls väg 11, 256 69 Helsingborg  •  Tel 042 490 27 00  •  www.sydgront.se

Vår ambition är att producera groddar 
av högsta kvalitet som så många som 
möjligt kan få tillgång till. 
”

ALLERGI
I en stor populationsbaserad studie med 2 585 barn i 
åldern 7-8 år i Norrbotten uppgav 21 procent att de hade 
överkänslighet för något livsmedel. Vid 11-12 års ålder ha-
de den rapporterade överkänsligheten ökat ytterligare.

så många barn ska Läkare Utan Gränser, tillsammans 
med Guineas hälso- och sjukvårdsmyndighet, vaccine-
ra i en kampanj mot mässling i huvudstaden Conakry.

1 MILJON

Martin Ingvar.
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NIPT är en genetisk analys som är 
överlägsen dagens KUB-test. NIPT 
är betydligt pålitligare och minskar 
risken att behöva göra fostervat-
tenprov. NIPT utförs på ett vanligt 
blodprov från mamman. NIPT-tes-
tet analyseras genom ett vanligt 
blodprov som kan tas på mödra-
vårdscentraler samtidigt med en 
första ultraljudsundersökning.
 

Graviditeten är en tid som är fylld av 
förväntan och spänning. Många bli-
vande föräldrar är angelägna att ta 
reda på så mycket som möjligt om bar-
nets hälsa redan på fosterstadiet. Ett 
av de vanligaste orosmomenten gäller 
kromosomala syndrom, till exempel 
Downs. Den vanligaste metoden är att 
göra så kallat KUB, där ett kombinerat 
ultraljud och blodprov ger en bild av 

sannolik heten 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 fostervattenprov. Med NIPT 
får man dock samma information som 
med KUB, men med ett säkrare resul-
tat och därmed mindre risk för foster-
vattenprov. 

– Med NIPT tar man ett enkelt 
blodprov och resultatet redovisas som 
mycket hög eller mycket låg risk för 
kromosomavvikelser. KUB kan ge mer 
otydliga resultat – till exempel att ris-
ken är en på tvåhundra, vilket faktiskt 
inte säger så mycket. 

Olika landsting har därtill olika rikt-
linjer för vilka KUB-resultat dom betrak-
tas som hög risk, säger Eva Arkblad, sjuk-
husgenetiker på Life Genomics, ett före-
tag som tillhandahåller det CE-IVD-god-
kända 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. 
Risken att ett barn ska drabbas av  
någon form av kromosomavvikelse ökar 
med mammans ålder. Men Eva Arkblad 
menar att alla som känner sig oroliga, 
eller som helt enkelt vill veta sannolik-
heten 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 erbjuder tes-
tet, säger hon. Än så länge är dock 
medvetenheten om NIPT ganska låg 
och de som är intresserade får i många 
fall själva bekosta testet. 

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

FÖRETAGSPRESENTATION

Yoga har gått från exotiskt fenomen till eta-
blerad träningsform med väldokumentera-
de hälsoeffekter. Det vet man på MediYoga 
Institutet, som utbildar den svenska vården 
i terapeutisk yoga.

– Yogans verktyg har funnits i tusentals 
år. Vi granskar, forskar och metodiserar den 
för den moderna vården, säger Pär Krutzén, 
verksamhetsansvarig.

Mediyoga erbjuder diplomutbildningar 
på tre nivåer. Den grundläggande instruk-
törsutbildingen på en termin kan byggas på 
med yogalärarutbildning och slutligen ett sis-
ta steg som leder till att man bli yogaterapeut.

– Vi erbjuder också ett antal fördjupande 
moduler riktade mot specifika patientgrup-
per, till exempel hjärta-/kärl, depression, 
migrän, cancer och utmattningssyndrom.
Mediyoga är en drivande kraft när det gäller 

svensk forskning kring yoga och har varit 
delaktiga i ett tjugotal studier sedan starten 
1997.

– Idag vet vi mycket om yogans effek-
ter, i synnerhet på stressnivåer. Stress är en 
påverkande aspekt i de flesta sjukdomstill-
stånd där yogautövande visar en påtaglig 
medicinsk effekt, säger Pär Krutzén.

Läs mer på mediyoga.se

och på mediyogainstitutet.se

Att drabbas av beroendesjukdom är enkelt, 
att bli frisk är svårt. Det vet Mikael Lund 
som driver Human Gardening, ett företag 
som erbjuder behandling av beroende och 
medberoende baserad på Minnesotamodel-
len, KBT och mindfullness. 

Nyligen förstärktes teamet med Sophie 
Nyman, ny behandlingsansvarig.

– Vi jobbar nu med att bredda och 
utveckla behandlingsprogrammet. Bland 
annat har vi skapat ett nytt familjeprogram, 
säger hon.

Human Gardening jobbar både med indi-
viduell behandling och i mindre grupper.

– Genom att hålla grupperna små så ska-
par vi en mycket mer familjär stämning. Vi 
kommer närmre våra patienter vilket skapar 
större trygghet.

Sedan en tid sitter företaget på World 

Trade Center i Malmö. Lokalerna har möj-
liggjort nya satsningar.

– Nu erbjuder vi återkommande tema-
luncher och föreläsningar med gästföreläsare 
som talar om olika aspekter av beroendesjuk-
dom. Till exempel har vi haft besök av Sanna 
Lundell och Helena Cewers. Temaluncherna 
är öppna för alla som är intresserade.

Human Gardening är också ute och före-
läser själva. Senare i vår kommer de bland 
annat att träffa VD Stödet.

– När någon lider av beroendesjukdom är 
det ofta VD:ar och personalchefer som är de 
första som måste hantera det. Det är inte alla 
som vet hur man ska göra, därför coachar vi 
chefer i hur man ska bemöta en anställd som 
missbrukar, säger Mikael Lund.

Läs mer på humangardening.se

...  Pär Krutzén, verksamhetsansvarig 
MediYoga Institutet.

...  Mikael Lund och Sophie 
Nyman, Human Gardening.

ETT ÖGONBLICK ...

ETT ÖGONBLICK ...
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Sjukvårdens behöver sin information!
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Depression är en betydande riskfaktor för hjärtinfarkt och hjärtdöd 
och ökar kvinnans risk med 50 procent. Bland yngre och medelål-
ders kvinnor finns ett starkare samband än hos män i samma ålder, 
mellan depression och hjärtinfarkt och hjärtdöd. (Källa: 1,6 miljonersklubben)

RÖN



– Det övergripande syftet är att patienten ska 
få möjlighet att ta ansvar för och överblicka 
sin egen vård, säger Martin Irding, vd FRISQ.

FRISQ har sedan tidigare utvecklat ett 
antal olika applikationer specifika för olika 
patientgrupper, till exempel reumatiker och 
astmatiker men utvecklar nu ett mer omfat-
tande system som riktar sig både till vården 
och patienterna – FRISQ Care.

– Det här är nästa steg och kommer ska-
pa interaktiv kommunikation mellan vård 
och patient på riktigt. Men för att våra lös-
ningar ska vara hjälpsamma för vårdpersona-
len är det viktigt att att de blir helintegrerade. 
Det betyder att vi bygger våra lösningar inom 
befintlig struktur. Det skapar större värde om 
man bygger på system som redan används, 
system som vårdpersonalen är vana vid.

FRISQ är den enda oberoende aktören som 
lyckats koppla ihop sina lösningar med den 
nationella receptdatabasen, vårdens journal-
system, den nationella vårddatabasen och 
apotekens system. 

– Vården står inför enorma utmaningar, 
inte minst på grund av en allt äldre befolkning 
med ökande vårdbehov. Lägg därtill framtida 
svårigheter att säkra kompetensförsörjningen 
i framtiden. Det kräver att patienterna mås-
te få bättre verktyg att ta ansvar för sin egen 
hälsa. Ju mer man kan göra själv desto färre 
läkarbesök behöver man göra vilket minskar 
belastningen på vården, säger Martin Irding.

Tillgång till all relevant information gäl-
lande sin vård är således en avgörande faktor, 
något som också är centralt i FRISQs lösning. 

– Det innebär att man ska kunna ha konti-
nuerlig kommunikation med vården via sin 
telefon eller läsplatta, samtidigt som man får 
fylla i vetenskapligt validerade frågeformulär 
för att skapa ett korrekt underlag för vården.  

Digitalisering av vården innebär samtidigt 
att integritetsfrågor blir högst aktuella.

– Det är givetvis något som vi tar på allra 
största allvar. Vi utgår från ett unikt myndig-
hetsgodkännande utfärdat av E-hälsomyn-
digheten och vi uppfyller alla krav kopplade 
till Bank-ID, datasäkerhet och personupp-

giftshantering. I praktiken innebär det att 
systemet inte lagrar en sekund data mer än 
nödvändigt.

Martin Irding ser FRISQ Care som ett led 
i den nödvändiga omställning som vården 
måste gå igenom.

– Vi går mot en vård som mer och mer 
utgår från patientens perspektiv där vårdper-
sonalen får organisera sig utifrån patientens 
vårdplan, med team bestående av kompeten-
ser som är relevanta för vårdplanen. Men för 
att det arbetssättet ska bli framgångsrikt så 
krävs vettiga digitala verktyg, säger han.

Patienten i centrum. Det 
är utgångspunkten för 

e-hälsoföretaget FRISQ. 
Med innovativa och 

system integrerade hel-
hetslösningar skapar de 

en sammankopplande  
länk mellan vård  

och patient.

Martin Irding, vd FRISQ.

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.

SMART VÄST FÖR TRÖTTA RYGGAR

DIGITALA VERKTYG LYFTER VÅRDEN

– och då främst kvinnor – väljer idag 
att äta vegetariskt minst en dag i veck-
an. Hälsa och miljö är de vanligaste 
anledningarna till vegetariska dagar. 
(Källa: ViktVäktarna)

3 AV 5 
SVENSKAR 
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Ge bort en upplevelse!
– Köp ett presentkort 
till någon du uppskattar.

Stockholm 08-440 80 80 / Malmö 040-619 55 40
axelsonsspa.se

Axelsons SPA är en plats där du
slappnar av och hämtar energi,

en plats där din hud och dina
muskler tas om hand.



– Vi lägger stor vikt vid att våra behandlingar 
håller högsta kvalitet och vill bidra till ett ökat 
konsumentskydd, säger Josefin.

Kliniké erbjuder hårborttagning och tatue-
ringsborttagning med laser och behandlar vis-
sa godartade hudförändringar. 

– Vi använder olika utrustning beroende 
på vilken behandling vi genomför och vi har 
specifik utbildning för varje typ av utrustning 
och metod. Utrustningen vi använder är högt 
klassificerad, effektiv och säker och på vår kli-
nik arbetar endast legitimerad vårdpersonal.

För närvarande pågår en utredning för att 
öka konsumentskyddet gällande kroppsbe-
handlingar, något som Josefin och Johanna 
välkomnar.

– Idag kan vem som helst kalla sig certifie-
rad laserterapeut men det är inte en skyddad 
titel och det finns få krav på utövarna. Vår för-
hoppning är att utredningen mynnar ut i mer 
reglerande lagstiftning så att branschens kva-
litet kan höjas.

Sedan starten i augusti förra året har Kli-
niké en stor kundkrets med fina resultat. Stort 
fokus läggs vid att behandlingarna håller hög 
kvalité, är säkra och effektiva. Att kunna jobba 
tillsammans är också något som de gläds över.

– Det har krävts mycket förarbete innan vi 
kunde slå upp portarna så nu känns det väl-
digt roligt att vara igång. Något vi också gläds 
åt är att våra behandlingar gör stor skillnad för 
våra kunder och deras välbefinnande. 

Hur ser framtiden ut?
– Vi vill fortsätta ge bästa tänkbara behand-
lingar till våra kunder och fortsätta utvecklas 
för att hålla oss i framkant när det gäller både 
teknik och metod. Det känns stimulerande 
att få vara med och utveckla marknaden och 
i framtiden planerar vi att bredda vårt utbud 
av behandlingar.

LASERBEHANDLING  
- SÄKERHET I FOKUS HOS KLINIKÉ

Estetisk skönhetsvård 
blir allt vanligare men det 

förekommer oseriösa  
aktörer på marknaden, 
något som kan leda till 
skadliga och felaktiga 
behandlingar. Det har 

Josefin Karlsson & Johan-
na Holmström uppmärk-

sammat. De är specialist-
sjuksköterskor och för-

ra året öppnande de till-
sammans kliniken Kliniké i 

centrala Stockholm.

Slipp glasögon och
linser med marknadens
tryggaste alternativ!

Ögonlasern i Stockholm, S:t Eriksgatan 44, Sibyllegatan 28, tel 08-21 94 00, www.ogonlasern.se

På våra kliniker i Stockholm har vi avtal
med Stockholms läns landsting. 

Behandla ditt synfel eller din ålderssynthet
Hos oss möter du erfarna ögonläkare och ett väl inarbetat
team med ögonspecialister, optiker och ögonsjuksköterskor.
Vi behandlar ålderssynthet, närsynthet, översynthet och
brytningsfel (astigmatism).

Läs mer på www.ogonlasern.se.

Våra behandlingsmetoder

• FS-Lasik - ögonlaserbehandling

• RLE - ålderssynthet/linsbyte

• ICL - en alternativ synfelsbehandling

• Vitreolys - glaskroppsgrumlingar
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Besvär från urinvägar, 
bråck, ändtarmen eller 

mag-tarmkanalen?

Alltid tillgång till propofolnarkos  
vid gastro- eller koloskopier

Vi har specialister i urologi,  
gastroenterologi och  

kirurgi för Dina problem.

Avtal med alla stora försäkringsbolag.

För bokning vänd dig till  
ditt försäkringsbolag

Vägbeskrivning på www.gastrocenter.se

KVALITET GENOM SPECIALISERING
GHP Gastro Center Skåne  •   Sankt Lars väg 45B, 222 70 Lund

E-post: lund@gastrocenter.se   •   www.gastrocenter.se



Läkare För Framtiden presenterade nyligen en 
studie av hur hälsoresor påverkar hälsan. Fors-
kare från olika delar av världen studerade 37 
deltagare som åkte på en 7 dagars hälsoresa.
 
Resan hade inslag av yoga, promenader, be-
handlingar och vegetarisk mat. För att testa sin 
tes mätte forskarna blodtryck, midjemått, psy-
kiskt välmående, vikt och kognitiv funktion före 
och efter resan samt sex veckor efter hemkomst. 
Forskarna menar att resultatet visar på att för-
bättringarna sker i flera dimensioner av hälsa och 
välmående som upprätthålls efter 6 veckor.

ÖKAT VÄLBEFINNANDE  

OCH SÄNKT STRESS

Maria Midell, kundtjänstchef på Canal Digital, 

var med på Kraftresor Sverige AB’s hälsoresa 
med inslag av meditation, yoga, växtbaserad 
mat, olika typer av behandlingar, mental träning 
och närhet till berg och hav. 

– Före resan hade jag under en längre peri-
od känt mig stressad och befann mig i en större 
förändringsprocess. Under resan tankade jag 
på energi och värme från både arrangörerna 
och de andra resenärerna. Maten gjorde starkt 
intryck. Den var i särklass den lyxigaste och go-
daste jag har ätit på länge. 

MINDFULNESS OCH  

PROFESSIONELL COACHNING 

Maria har svårt att avgöra exakt när under resan 
den stora förändringen skedde men ringar in 
kombinationen mindfulness och mental träning.

– Arrangemanget i sin helhet påverkade mig 
mycket. De vägledda meditationerna i kombina-
tion med den mentala träningen och behand-
lingarna var viktiga för mig. Kraftresor kombine-
rar mindfulness med coaching, vilket har hjälpt 
mig långsiktigt.
Att Marias hälsa har ökat är inte konstigt. Kraft-
resors hälsoresor syftar till att öka den emotio-
nella intelligensen, EQ. Ökad EQ förbättrar den 
empatiska förmågan och förmågan att kommu-
nicera. 

– Jag är en bättre ledare, mer konstruktiv i 
min kommunikation med andra och jag till och 
med sover bättre. Det är som en Maria 2.0 un-
gefär, säger hon och skrattar.

Läs mer på www.kraftresor.se/sept2017

Hälsoresor lönar sig

Vanliga symtom till följd av strålningen är 
sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, trött-
het/utmattning, depression, ångest, hjärt-
problem, minnes- och koncentrations-
problem.

 Det är viktigt att företag och organi-
sationer uppmärksammar hälsorisker med 
trådlös teknik för att förebygga och mins-
ka ohälsa bland personalen. Minimering 
av personalens exponering bör ingå som 
en viktig del i det löpande arbetsmiljö- och 
personalhälsoarbetet. Fördelarna med att 
ha med riskerna med strålning i arbets-
miljöarbetet är många, eftersom de med 
stor sannolikhet utgör en väsentlig faktor 
bakom den ökande psykiska ohälsan samt 
ökar risken för flera kroniska sjukdomar.
 
Strålskyddsstiftelsen arbetar i samråd 
med ledande forskare, läkare och exper-
ter och med utgångspunkt från omfat-

tande forskningsresultat. Vi informerar 
om riskerna och ger råd om förebyggan-
de åtgärder så att ohälsa till följd av den-
na strålning kan förebyggas och minska. 
I samarbete med tekniker kan vi erbjuda 
ett anpassat paket av rådgivning och tjäns-
ter kopplat till elektromagnetisk strålning 
i arbetsmiljön.

 Arbetet kan delas upp i olika steg och 
kan innefatta seminarier och rådgivning 
till ledning, personalhälsovård, IT-avdel-
ning och anställda samt mätningar. Första 
steget är kunskap om riskerna samt hur 
dessa risker kan hanteras och förebyggas.
 Strålskyddsstiftelsen har en, för Sve-
rige, unik kompetens på området häl-
sorisker till följd av elektromagnetisk 
strålning.

Strålskyddsstiftelsen

www.stralskyddsstiftelsen.se

”Minimera exponering av 
elektromagnetisk strålning”

Människors exponering för 
elektromagnetisk strålning 

som alstras av trådlös teknik 
och elektrisk utrustning har 
ökat kraftigt de senaste två 
decennierna. Forskningen 

visar att strålningen ökar ris-
ken för samma symtom som 

psykisk ohälsa och en rad 
andra sjukdomar. Den ökan-
de exponeringen är sanno-

likt en viktig faktor bakom 
den ökande psykiska ohäl-

san, det menar Strålskydds-
stiftelsen.

FÖRETAGSPRESENTATION

Forskare vid Malmö högskola har tagit fram en ny modell som gör det 
möjligt att studera det dåliga kolesterolet, low density lipoprotein, i de-
talj. Genom att lära mer om kolesterolets struktur hoppas man på sikt 
bättre kunna bedöma risken att drabbas av åderförkalkning.

HÄLSA
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www.svna.se

PAULÚNS NÄRINGSCENTER  
BYTER NAMN – NU ÄR VI

UTBILDA DIG INOM KOST, 
TRÄNING OCH COACHING!
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KOSTRÅDGIVARUTBILDNING  
(Stockholm, Malmö, Fuerteventura, 
Göteborg, distans) 
– 20% rabatt till 30/6.  
Rabattkod ”SVNA”

PERSONLIG TRÄNARE 
internationell licens 
– 15% rabatt till 30/6

NUTRITION CAMP 
Visingsö 20-22/10
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Kosten och livsstilen inom Levande Föda har 
många hälsofördelar, menar hon.

– Bland annat går det att påverka diabetes 
typ 2 rejält med växtbaserad föda.

En viktig aspekt av Levande Föda-rörel-
sens filosofi är att värna om sin tjocktarm.

– Genom att göra tarmsköljning minskar 
man risken att drabbas av många sjukdomar, 
eftersom tjocktarmen är en så viktig kompo-
nent för immunförsvaret. Vi utför så kallad 
amerikansk tarmsköljning vilket bidrar till en 
friskare tarmflora och ökad hälsa, säger Anita 
Svensson.

Verksamheten bedrivs i den vackra Skepps-
gården i Valdemarsvik. Här erbjuds olika kurser 
och utbildningar inom Levande Föda året runt.

– Det vanligaste är att man kommer hit och 
stannar i 12 dagar. Under tiden äter man den 
typ av kost som helt enkelt är bäst för krop-
pen, empiriskt granskad av rörelsens grundare 
Dr Ann Wigmore. Bland annat äter vi mycket 
vilda växter; nässlor, spenat och korsblommi-
ga växter till exempel, som aktiverar långlev-
nadsgenerna i kroppen.

Gemensamt för all kost inom Levande 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

– Vi ser också till att maten är lättsmält och 

enkel för kroppen att bryta ner. Oupphettad, 
helt vegansk och lättsmält mat är en grund-
förutsättning. Mycket av maten mixas till och 
med, just för att det ska bli lättare för kroppen 
att ta upp de viktiga näringsämnena.

Utöver att man förändrar sin kost föresprå-
kar Levande Föda också att man förändrar sin 
inställning till livet.

– Det hjälper ens välbefinnande oerhört 
mycket om man kan tänka positiva tankar 
och försöker ha en optimistisk inställning 
till tillvaron. Det är viktigt att tänka på orden 
man använder – man ska försöka undvika att 

uttrycka sig negativt. En annan grundläggan-
de sak är att ska sträva efter att hitta mening-
en med livet, det vill säga det som ger mening 
till sitt eget liv, vad det nu än må vara. Hittar 
man sin livsuppgift så kommer man må bätt-
re, helt enkelt.

– Levande Föda handlar i stor utsträckning 
om oberoende. Man odlar sin egen mat, man 
bedriver egenvård och man tar hand om sin 
egen hälsa genom att skapa en större medve-
tenhet kring vad man äter och hur man tän-
ker, säger Anita Svensson.

läs mer på livingfood.nu

HÄLSOFÖRDELAR MED LEVANDE FÖDA
Hur gör man för att hål-
la sig frisk? Till stor del 

handlar det om medve-
tenhet, inte minst om vad 
man äter. Det menar Ani-
ta Svensson. Hon driver 
Levande Föda, en rörel-

se som förespråkar en 
vegansk oupphettad kost 

i huvudsak baserad på 
groddar, frön, nötter, säd, 
grönsaker, bär och frukt.

– 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

Så mycket kostar fysiska belastningsskador samhället  
per år, enligt forskning från Högskolan i Skövde.

MILJARDER KRONOR50 
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Åderbråck 
S Å  E N K E LT  AT T  B L I  AV  M E D .

Venous Centre är Sveriges främsta specialister på  åder bråck med kliniker i Stockholm, Göteborg och  Malmö.  
 Varje år  hjälper vi 5 000 svenskar att bli av med sina åderbråck – snabbt, enkelt och skonsamt. Läs mer på www.scandinavianvc.se.

Boka tid för undersökning 
  så tar vi reda på orsaken till dina  besvär med åderbråck. 

  STOCKHOLM  G ÖTEBORG MALMÖ
  08-587 101 33 031-81 09 08 040-20 80 92

ag brukade börja dagen med en avkopplande simtur. 

Känna kroppen sakta vakna medan anläggningen fylldes med

liv och rörelse. Sedan byta några ord med en gammal bekant.

Mina åderbråck förändrade det.

Med tiden började jag köpa större badlakan att vira runt min 

kropp. Jag bytte om så snabbt jag kunde. Även besöken blev 

färre. Och när jag slutade gå barbent tänkte jag att:  

Det är väl så det är? Man kan inte få allt. Vissa saker får man helt 

enkelt leva med. 

Det var så dumt tänkt. Att slippa mina åderbråck var så enkelt. 

Och resultatet har blivit precis vad jag hoppades på.  

Idag ser jag fram emot varje simtur.

– Maria, 47 år

J



Bolaget startade 2008 av Jonas Jarvius och tre 
forskare från Uppsala Universitet samt Olink 
AB. Då låg fokus på produkter som mäter 
bakterier i luften, det vill säga metoder ämna-
de till försvarsmakten för att kunna upptäcka 
användning av biologisk krigsföring. 

– Efter att försvarsprojekten avslutats så 
började vi titta på andra möjliga tillämpning-
ar, till exempel inom livsmedel eller veterinär-
vården, och landande till slut i infektionsdiag-
nostik där vi idag har byggt upp plattformen  
ASTrID (Antibiotic Susceptibility Testing Resis-
tance Identification), berättar Jonas Jarvius.

Tekniken används när en patient drabbas 
av sepsis, det vill säga blodförgiftning, och 
fungerar på två sätt.

– Det första är att tala om vilken typ av bak-
terie eller svamp som har gett upphov till infek-
tionen. Det ger läkarna en bättre bild av var 
i kroppen infektionen har sitt ursprung – till 
exempel urinvägarna eller via huden. Det andra 
är att man får svar på vilken typ av antibiotika 
som är bäst lämpad för den aktuella infektionen.

Den traditionella metoden att lista ut pato-
gen och rätt antibiotika tar minst två dagar 
men eftersom sepsis är så pass allvarligt måste 
det behandlas omgående.

– Som det är idag så sätter man in en bred-
spektrumantibiotika men behandlingen sker 
då i blindo. Med ASTrID får man däremot 
svar samma dag och minimerar då risken att 
använda fel antibiotika. 

Sepsis är den tredje vanligaste dödsorsaken 
på västerländska sjukhus. Att då kunna mins-
ka onödig antibiotikaanvändning innebär en 
stor vinst. Nästa år lansera Q-linea den första 
delen av systemet, ASTa och om två år lan-
seras ASTrID. Kliniska tester har visat riktigt 
goda resultat och Jonas Jarvius är hoppfull om 
att tekniken kommer att leverera.

– Det finns ingen lösning som liknar vår 
på marknaden så därför känns det väldigt kul 

att få jobba med något som kommer att ha så 
positiv inverkan på hur man kommer att han-
tera sepsispatienter i framtiden, säger han.
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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 
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under fem år är diarré, 
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terien. Samma bakterie 
ger dessutom upphov till 
så kallad turistdiarré hos 

cirka tio miljoner  
resenärer varje år.

Björn Sjö-
strand, vd 

Scandinavian 
Biopharma.

Det finns ingen  
lösning som liknar  
vår på marknaden

Jonas Jarvius, vd  
Q-linea.
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– Framförallt tittar vi på åderförkalkningsre-
laterade sjukdomar, till exempel hjärtinfarkt 
samt olika typer av cancer. Om man kan hit-
ta riskfaktorer tidigt är chanserna till en fram-
gångsrikt behandling mycket större, säger Jör-
gen Boëthius, grundare av företaget och medi-
cinskt ansvarig läkare på Vegatus, som erbjuder 
både privatvård och företagshälsovård.

När det gäller åderförkalkningsrelatera-
de sjukdomar finns det två stora riskfaktorer. 
Den ena är blodfetter och den andra är det så 
kallade långtidsblodsockret, vilket också är 
något som Vegatus fokuserar mycket på.

– När man mäter medelvärdet på blod-
socker under en tvåmånadersperiod ska det 
ligga på 30–42 eller 30–46 om det är en lite 
äldre patient. Redan när vi ser att blodsockret 
ligger på 38 så rekommenderar vi patienten 
att framförallt lägga om kosten, det vill säga 
minska mängden socker och stärkelse i maten. 
Gör de det så ser man snart att värdena sjun-
ker och risken för hjärt-kärlsjukdom minskar.

Chansen att bli frisk från cancer ökar ock-
så avsevärt ju snabbare den upptäcks. Vegatus 
gör, tillsammans med Aleris, magnetröntgen-
undersökningar av hela kroppen för att kon-
trollera förekomsten av cancertumörer.

– Det är när cancertumören ger upphov till 
metastaser som den är svår att behandla, men 
kan man hitta en tumör tidigare så är den fullt 

behandlingsbar med strålning. Att undersö-
ka kroppen med magnetröntgen är den bäs-
ta metoden eftersom man får en bild av hela 
kroppen samtidigt som undersökningen är 
helt ofarlig och enkel.

Det proaktiva arbetet för med sig stora vin-
ster, menar Jörgen Boëthius.

– Rör det sig om en cancertumör utan 
metastaser kan behandlingen kosta mellan 
50–100 000. Med lokalstrålbehandling kan 
patienten dessutom komma tillbaka till job-
bet redan nästa dag. Men har det gått så pass 
långt att tumören utvecklat metastaser så 
handlar det om en mycket mer omfattande 
och dyr behandling, till exempel med cellgif-
ter och operationer, vilket då kan kosta uppe-
mot en miljon kronor. 

– Idag vet vi också att cancer inte är så ärft-
ligt betingat som vi trott tidigare. Livsstilen är 
ofta en mer betydande faktor, vilket talar för 
förebyggande vård.

Diabetes typ-2 är en annan sjukdom som 
drabbar allt fler. Nya rön gällande det vanli-
ga diabetsläkemedlet Metformin innebär dock 
glädjande nyheter.

– Diabetes typ 2-patienter som använder 
Metformin lever 15 procent längre än personer 
som inte har diabetes överhuvudtaget. Det är 
otroliga siffror som kommer att få stor betydel-
se för folkhälsan, säger Jörgen Boëthius.

FOKUS PÅ FÖREBYGGANDE VÅRD
Diagnos före symtom. 

Det är utgångspunkten för 
hälsovårdsföretaget  

Vegatus. Sedan starten 
2010 har fokus legat på 

proaktiv och förebyggande 
vård genom noggranna 

undersökningar av  
sina patienter.

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
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Jörgen Boëthius, grundare av företaget och 
medicinskt ansvarig läkare på Vegatus, som  
erbjuder både privatvård och företagshälso-
vård.
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Drogtest baserat på utandningsluft är 
en ny teknik med många fördelar över 
urinprov som, 

� Enkelhet att ta prov
� Skyddar individens integritet
� Detekterar nya sk internetdroger
� Ingen fuskmöjligt
� Inget urin-blask

Samtidig provtagning av grupper med 
blandade kön kan göras utan sjukvård-
sutbildad personal!

Vill du ha kontakt med SensaBues som ny kund eller  
intresserad ängel kontakta:bo.hammarlund@sensabues.com

Det görs dagligen ung 250.000 st  
drogtester per dygn i USA och Europa. 

SensAbues detekterar tex;
• Olagliga droger , cannabis mm
• Mediciner för att bota tex TBC
• Biomarkörer från tex tidig lungcancer 

och KOL.
• Stimulantia och doping vid  

tex sportevenemang

Provtagare går att 
köpas från Karolinska 

Universitets-sjukhuset.  
SensaAbues produkter 

introduceras nu  
i USA.

Mår dina medarbetare bra, mår företaget bra. Det är idén  
bakom vårt koncept Hållbara Medarbetare. Vad gör det då  
att alla konferensrum är bokade? Vi vet att trygga och friska  
medarbetare skapar mer framgångsrika företag. Intresserad?  
Hör med din försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

euroaccident.se/hallbaramedarbetare

Det är otroligt  
vad lätt allting känns  
när du trivs på jobbet

Förbättrar din hållning

Motverkar problem i 
rygg och nacke

Stretchar ut 
bröstmuskulaturen

076-77 60 777
www.starkevasten.se
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– Både personal och brukare upplever syste-
met som en stor tillgång, säger Ninette Hans-
son, Projektledare i Burlöv kommun.

Sekoia är ett system som nås via pekskär-
mar som installeras i brukarnas lägenheter. 
På skärmarna hittar och rapporterar perso-
nalen all relevant information om brukarens 
insatser och aktiviteter. Här får man också till-
gång till instruktioner för den enskilde bruka-
ren, till exempel hur hen ska förflyttas och om 
medicinering. Därmed får personalen möjlig-
het att jobba på ett mycket mer proaktivt sätt.

Samtidigt finns en brukarvy där den boende 
kan ladda upp och ta emot bilder från anhöri-
ga, lyssna på radio, spela spel och kommunice-
ra. På så sätt tillgodoses behoven hos tre grup-
per: personalen, brukarna och de anhöriga.

– För personalens del innebär systemet 
framförallt en stor tidsbesparing. Det ger en 
väldigt bra översikt över brukarens dygnsrytm 
samtidigt som systemet är väldigt användar-
vänligt. Det krävs alltså ingen datorvana för 
att kunna hantera det. 

I Burlöv används Sekoia dels på ett äldrebo-
ende och dels på ett LSS-boende. Vitt skilda 
verksamheter men båda har utmaningar när 
det gäller dokumentationen.

– IT-systemen för journaler är ofta tung-
rodda och svåranvända och ska tillgodose en 
mängd olika lagstiftningar. Därför är det gläd-
jande att personalen får ett system som de fak-
tiskt trivs med att jobba i.

Smartare, digitala lösningar är också en 
nödvändighet för att vården och omsorgen 

ska kunna möta framtidens stora utmaningar, 
menar Ninette Hansson. 

– Med en allt äldre befolkning som kom-
mer behöva vård, i kombination med mins-
kade personella resurser så måste vi använ-
da digitaliseringen på ett effektivare sätt helt 
enkelt, säger hon.

Brukarna har också haft mycket glädje av 
Sekoia.

– De kan enkelt kommunicera med barn 
och barnbarn, bland annat får de bilder och 
meddelande skickade till sig. En 92-årig dam 
berättade för mig att hon i synnerhet tycker 

om spelfunktionerna. Hon har spelat patiens 
i hela sitt liv men fått allt svårare att blanda 
kortleken – något hon slipper när hon nu spe-
lar det i digital form, säger Ninette Hansson.

Nu väntar man på resultaten av utvärde-
ringen.

– Förhoppningen är att det ska permanente-
ras och också implementeras i våra övriga verk-
samheter. Välfärdsteknologi ska ju vara så här 
enkel och användarvänlig, så att både personal 
och brukare känner glädje när de använder den.

Läs mer på sekoia.se

De flesta sängvätare upplever sitt problem 
som genant och de får inte sällan sämre själv-
förtroende och oroar sig för att sova borta. 
Men det finns mycket hjälp att få. Behandling 
med moderna tekniker, till exempel enures-
larm kan hjälpa sängvätare att bli och förbli 
torra på natten.

Larmet består av en sensordel och en larm-
del. När de första urindropparna når sensorn 
utlöses larmet – på så sätt lär sig barnet att 
reagera på kroppens egna signaler och vakna 
innan det blir vått i sängen. Carin och hennes 
familj har kämpat länge med sonens sängvät-
ning. Idag är han elva och har varit torr i ett år 
– tack vare larmbehandling.

Men när sonen var sex år kissade han 
fortfarande i sängen. Inte ibland. Utan var-
je natt. En till två gånger. Situationen fick 
Carin och hennes man att vända sig till vår-
den, varpå de blev remitterade till en barnlä-
karmottagning. Här fick de höra att deras fall 
inte var prioriterat.

– Man tyckte väl att han fortfarande var så 
liten. Då uppsökte vi en privat barnläkare med 
erfarenhet av sängvätning. Här gick det bättre 
och vi fick utskrivet ett läkemedel som mins-
kar kroppens urinproduktion. Men behand-
lingen gav inget resultat. Det hände ingenting, 
säger Carin.

De nattliga aktiviteterna fortsatte. Man för-
sökte så gott det gick med olika typer av under-
lägg för att slippa tvätta madrasserna varje dag. 
Veckorna gick. Blev till månader. År.

– Vi var noga med att inte skuldbeläg-
ga. Han kunde ju liksom inte hjälpa att han 
inte vaknade. Samtidigt var det såklart någ-
ra påfrestande år för oss allihop. Att vara lugn 

och visa förståelse när man blir väckt mitt i 
natten. Varje natt. Det var tufft.

Ungefär tre år efter försöket med läkemedlet  
fick man en ny remiss till en barnläkarmottag-
ning. Carins son skulle snart fylla tio år.

– Nu rekommenderade man oss att 
behandla med larm. Sagt och gjort. De val-
de ett litet, trådlöst larm där sensorn sätts 
fast i byxan och avger en signal när den kom-
mer i kontakt med fukt. De första nätter-
na fick Carin eller hennes man väcka sonen 
när larmet gick. De följde med honom upp 
så han fick kissa klart och så nya sovkläder 
och på med larmet igen. Men efter bara en  

knapp vecka började han vakna själv av larmet.
– Visst, vi behövde byta byxor, men han fixade 
det själv nu. Och så en morgon, efter ytterligare 
en vecka, var han plötsligt torr när han vaknade. 
Nästa natt gick också bra. Efter alla år av avbru-
ten nattsömn fick vi nu sova allihop. Behand-
lingen tog bara två veckor. Jag tycker verkligen 
det visar att betingning fungerar – att det går att 
lära hjärnan att vakna innan det är för sent.

För säkerhets skull använde de larmet i 
ytterligare en månad. Men det förblev tyst i 
huset. Han var torr nu. För gott.

Läs mer på sangvatningsbutiken.se

PEKSKÄRMAR EFFEKTIVISERAR VÅRDEN

TRYGG SÖMN MED RÄTT PRODUKTER

Delaktighet och  
information är två av  

de stora utmaningarna  
inom den kommunala 

omsorgen. Med ambitio-
nen att bli bättre på båda 

har Burlöv kommun under 
sex månader jobbat med 

det digitala verktyget 
Sekoia. För närvarande 

pågår en utvärdering men 
redan nu vittnar man  

om goda resultat.

Sängvätning, eller  
 nattlig enures som är den  

medicinska termen, är 
vanligare än vad många 
tror. Var tionde sjuåring 

kissar regelbundet i  
sängen och en av hundra  

femtonåringar är säng-
vätare. Pojkar drabbas 
i större utsträckning än 

flickor och den vanligaste  
orsaken är en senare 

mognad av de nervsystem 
som styr blåsan.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA
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Välkommen till Ängavallen!
Familjen Nordström

och gårdens alla medarbetare.

På Ängavallen är vi ekologiska föregångare 
på den svenska matscenen enligt White Guide. 
Varför inte avgöra den saken själv i vår?

”På Ängavallen kan med-

vetna matälskare bara 

sjunka ner i stolarna. Allt 

är ekologiskt. Allt är vack-

ert, vällagat och med fina 

kontraster mellan mjukt 

och knaprigt, sött och salt. Att en i sällskapet 

är vegetarian möter inga som helst hinder 

och även hen får sig en stor smakupplevelse. 

Spara en skvätt av vinet till de sex härliga 

ostarna från gården, gjorda på mjölk från 

egna kossor där kalvarna aldrig tas från sina 

mödrar. Rolf Axel Nordström och hans familj 

är föregångare på den svenska matscenen.”

White Guide, 2016

”På Ängavallen kan smak- och etikmedvetna 

andas ut och äta med såväl stor njutning 

som gott samvete. Här har Rolf Axel Nord-

ström och hans fina familj skapat något helt 

unikt. Ett ställe där allt är ekologiskt. Det 

som serveras är inte bara utsökt vackert, 

varje ingrediens är dessutom ytterst noga 

utvald. Passion och medvetenhet smakar 

ljuvligt speciellt när råvarorna också tillreds 

av kockar som kan sin sak. Middagsmenyn 

där de lyckliga grisarna spelar huvudrollen 

har nu också kompletterats med en meny 

från gårdens gröna. Helt vegetarisk. Lika 

läcker, lika genomarbetad och lika vacker.”

White Guide, 2017

För bokning och frågor, kontakta  

Niclas Nordström; niclas@angavallen.se



Fyra ekologiska nyheter: Finbladig Grönkål, Finbladig Svartkål, Asiatisk Tatsoi och 
Trädgårdskrasse som alla sätter smak på dina rätter. Finns på ICA, Hemköp och Mathem.se. 
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