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Estetiska laser- och injektionsbe-
handlingar blir allt vanligare. Samtidigt 

är marknaden oreglerad vilket gör att det 
går att titulera sig som "hudexpert" utan att ha 

någon särskild utbildning eller erfarenhet, vilket är ett storst 
problem. I bästa fall kan det vara så att man som konsument 
bara lägger en massa pengar på något som är verkningslöst, i 
värsta fall så lägger man massa pengar på något som är direkt 
skadligt. Idag erbjuds olika typer av injektioner och laserbe-
handlingar på många olika ställen, till exempel på frisör- och 
skönhetssalonger och hos hudterapeuter, men det är inte all-
tid säkert att den typen av aktörer är medicinskt kunniga. 
Om injektioner görs felaktigt och injiceras i kärl kan det bli 
svåra skador som till exempel vävnadsdöd (nekroser i huden) 
eller blindhet. Felaktiga laserbehandlingar kan ge upphov 
brännskador som kan leda till ärrbildningar och pigment-
förändringar. På Estetiskt Hudläkarcentrum  arbetar välme-

riterade specialistläkare inom hud tillsammans med erfarna 
medicinska hudterapeuter  Under samma tak finns dess sys-
terklinik Diagnostiskt Centrum Hud som erbjuder den med-
icinska dermatologin. Tillsammans med dr Petra Kjellman 
startade vi detta hudkoncept där både den medicinska och 
estetiska dermatologin finns. Det är en slags ”one stop shop” 
för hud. Idag finns våra kliniker i Stockholm Göteborg och 
Malmö. Som patient är det A och O att man känner sig trygg. 
Och huden, som är kroppens största organ, behöver behand-
las av specialister som kan göra en bra bedömning och uti-
från detta lägga upp en individuell behandlingsplan för att 
kunna ge rätt förväntningar till patienten. Ur vårt perspek-
tiv är det nödvändigt med ett tydligare och mer omfattande 
regelverk för att få bukt med oseriösa aktörer och för att öka 
patientsäkerheten.

Det är inte alltid lätt för våra patienter och kunder att veta 
vad som gäller, vilka regler som finns och vem man bör vän-

da sig till. Jag tycker att när det handlar om dessa mer inva-
siva typer av estetiska behandlingar med risk för komplika-
tioner bör man vända sig till en medicinsk klinik med läkare 
på plats i första hand. Det viktigaste är att bedriva en verk-
samhet där patienten kan känna sig trygg med de ingrepp 
som ska göras.  Vi på EHLC driver utvecklingen framåt för 
en trygg och säker vård. PÅ EHLC finns den senaste tekni-
ken inom laserteknik, avancerade injektionsbehandlingar, 
den mindre kirurgin och den riktade medicinska hudvården

Diagnostiken är en viktig aspekt och vi har alltid läkare på 
plats just för att bedömningarna ska bli korrekta. Vår ambi-
tion är att hela tiden erbjuda en tydlig, hållbar och etiskt för-
svarbar medicinsk och estetisk dermatologi.

ANNE WETTER | specialistläkare 
  inom dermatologi på Estetiskt Hudläkarcentrum

Som patient är det A och O att man känner sig trygg

ANNE WETTERMMMMMM

Aquamassage gör det möjligt att själv styra 
över sin massage. Dessutom är den tidseffektiv 
– 15 minuter i maskinen motsvarar 60 minu-
ter traditionell helkroppsmassage.

Aquamassage är en amerikansk innova-
tion och har varit etablerad i USA under en 
längre tid. Även i Norge och andra europeiska 
länder används Aquamassage. Nu är det alltså 
svenskarnas tur att få ta del av produkten.

– För den som driver ett traditionellt mas-
sageinstitut så kan det vara svårt att få kon-
tinuitet i sin verksamhet. Kompetenta mas-
sageterapeuter blir ofta inte långvariga på 
sina jobb utan går vidare att starta egen verk-
samhet. Det gör att klinikägaren får lägga 
ner mycket tid rekrytera ny kompetens. Men 
genom att kunna erbjuda obemannad mas-
sage i en Aqumassage får man ett riktigt bra 
komplement som alltid är tillgängligt, säger 
Katza Elenius, etableringsansvarig på 24h 
Jetstream, som har agentavtalet för Aqua-
massage i Sverige tillsammans med naprapa-
ten Rickard Niia Vd för 24h Jetstream.

Hur fungerar den?
– Aquamassage liknar ett solarium till formen. 
Invändigt i locket sitter en duk som skiljer 
kroppen från vattenjetpumparna som ger själ-
va massagen. Med en egen fjärrkontroll kan 
man själv styra pumparna och på så sätt mas-
sera de delar av kroppen man vill. Du styr själv 
hur hårt tryck du vill ha och hur varmt vattnet 
ska vara – från 30 till 42 grader. Tillsammans 

med aromatiska oljor och möjlighet att lyss-
na på musik så skapas en riktigt avslappnande 
upplevelse.

Maskinen är samtidigt väldigt anpassnings-
bar, menar Katza Elenius.

– Den funkar lika väl i en mer avancerad, 
klinisk miljö – till exempel på en kiroprak-
torklinik. Den går enkelt att programmera uti-
från en patients behov. Men vi har också pri-
vatpersoner, vanligtvis människor med smär-
ta, som köpt den för att ha hemma, säger hon. 

– Lägg därtill att en Aquamassage är bra 
investering för någon som vill starta eget. Den 
kräver inte mer underhåll än vanligt lokalstäd. 

Har man bara en kund om dagen så går man 
snabbt plus minus noll. 

24h Jetstream har precis börjat sin verk-
samhet men märker redan ett stort intresse. 

– Det här är något som verkligen har sak-
nats i Sverige. Aquamassage gör massage 
ännu mer tillgängligt, vilket också är lite av 
vårt mål – mer massage till folket, säger Kat-
za Elenius.

FÖRETAGSPRESENTATION

INNOVATIV LÖSNING 
GER MER MASSAGE ÅT FOLKET

De flesta människor 
tycker om att få 

massage. Det känns 
skönt, avslappnande 

och kan avhjälpa smär-
tor. Nu finns en ny 

massageprodukt för 
första gången 

i Sverige. 

Jetstream
24h

KONTAKT:
www.24h-jetstream.se
katza@24h-jetstream.se

INNOVATIONHALSA .COM

Läs 
mer 

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

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

euroaccident.se/hallbaramedarbetare



Välkommen in till någon av våra 
200 Life-butiker eller till lifebutiken.se

Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil.

 Life 
Sporebiot� 
Pris 499 kr/30 kapslar. 

1 kapsel dagligen är fullt 
tillräckligt. Kan ätas året 
runt eller användas vid 

tillfälligt bruk, till exempel 
under utlandsresor.

Finns endast hos Life. 

Stötta din 
TARMFLORA
Visste du att uppåt 80 procent av vårt immunsystem sitter i magen? I våra tarmar 
lever uppåt tusen olika bakteriestammar och ju större mångfald vi har, desto bättre. 

LIFE SPOREBIOTIC är baserad på sporer som 
har funnits på planeten i miljontals år och har varit 
en naturlig del av vår kost under hela evolutionen. 
Varje kapsel innehåller 3 miljarder mjölksyrabakterier 
i sporform, vilket garanterar att bakterierna aktive-
ras först när de når tjocktarmen och att inget går till 
spillo på vägen dit. 
     Väl framme i tjocktarmen övergår bakterierna 
från sporform till levande mjölksyrabakterier som 
koloniserar tarmväggen och bidrar till en ökad 
mångfald i tarmfl oran. Mjölksyrabakterier i spor-
form bidrar till att skapa en bättre tillväxtmiljö för 
bakterier i tjocktarmen. Det gör Life Sporebiotic 
unik bland mjölksyrabakterier på marknaden.

Life tipsar!
”Mjölksyrabakterier i sporform 

bidrar till att skapa en bättre 
tillväxtmiljö för bakterier 

i tjocktarmen. Det gör Life 
Sporebiotic unik bland 

mjölksyrabakterier 
på marknaden.”

Life Sporebiotics-annons II.indd   1 2017-09-14   10:42

– Ur vårt perspektiv ska ett bra ledningssystem 
kunna anpassas och utvecklas efter vad verk-
samheten redan gör - och inte tvärtom. Man 
ska utifrån en standardfiguration enkelt kunna 
bygga på funktioner och lösningar i efterhand, 
i samråd med oss, säger Fredrik Sundström, 
vd Addsystems.

När det gäller just ledningssystemet för 
vård- och omsorgssektorn, Add Vård & 
Omsorg, kan aktuella funktioner till exem-
pel vara checklistor inför vårdinsatser, olika 
instruktioner för hur man ska agera i speci-
fika situationer och verktyg för ärendehante-
ring, automatiska uppföljningar och internt 
kvalitetsarbete. Man kan också rapportera all-
varliga händelser, till exempel enligt Lex Sarah 
och Lex Maria, direkt i systemet, som är utfor-
mat enligt kraven i Socialstyrelsens föreskrifter 
gällande ledningssystem för systematiskt kva-
litetsarbete. (SOSFS 2011:9).

Med en app i sin smartphone blir funktio-
nerna väldigt snabbt tillgängliga och enkla att 
hantera om man är ute i fältet, till exempel 
för hemtjänstpersonal.

– Användarvänlighet är en extremt viktig 
faktor för att systemet ska vara effektivt och 
roligt att arbeta i. Med Add krävs ingen som 
helst tidigare datorkunskap – det är således 
väldigt enkelt att komma igång, säger Fredrik 
Sundström.

Flexibiliteten som systemet grundar sig på 
är tydlig om man tittar på bredden av använ-

dare. Addsystems kunder är alla från småföre-
tag med tio anställda till stora assistansbolag 
med 10 000 anställda.

– De använder alla samma lösning i grun-
den men har olika behov av olika funktioner. 
Vi har kunder som varit med oss sedan starten 
för 16 år sedan, vilket också är talande för sys-
temets anpassningsbarhet. 

Addsystems utvecklar hela tiden nya funk-
tioner och applikationer som automatiskt blir 
tillgängliga för användarna. För närvarande 
utvecklas bland annat stöd för mobilt Bank-

ID vilket ger systemet en ännu större trygg-
hetsdimension.

– Vi bygger också funktioner som kommer 
att göra kontroller och ronderingar ännu smi-
digare, säger Fredrik Sundström. och tillägger:

– Genom att använda ett system som är 
väldigt enkelt att växa i och där varje medar-
betare får tillgång till just den information de 
behöver och önskar, direkt i sin dator, surfplat-
ta eller smartphone effektiviserar det dagliga 
arbetet avsevärt.

Läs mer på www. addsystems.com

FÖRETAGSPRESENTATION

DIGITALA LEDNINGSSYSTEM 
EFFEKTIVISERAR VARDAGEN

Det ska vara roligt, 
smidigt och tryggt att 

jobba. En förutsättning 
för det är bra verktyg. 

Det är utgångspunkten 
för Addsystems som 

utvecklar webbaserade 
ledningssystem för alla 
branscher – inte minst 
för vård och omsorg.

Fredrik Sundström
VD Addsystems
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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

Det säger Eva Johansson, författare, som har 
över tjugo års professionell erfarenhet av att 
utbilda och coacha individer, grupper och 
organisationer med avslappning, mental trä-
ning och nlp som grund.

Hon berättar vidare att utvecklingen av 
företagets webbutbildningar blev en naturlig 
följd av att dygnets alla timmar till slut inte 
räckte till för alla som ville ha hjälp. Det gick 
inte att ta på sig alla uppdrag och samtidigt 
leva som hon lärde.

– Nu kan alla som letar efter start till en ny 
framtid, alla som vill må bättre, bli sina bäs-
ta jag, vill hitta nya livsmönster eller bara är 
nyfikna på vad livet mer kan erbjuda få stöd 
och hjälp. Livskörkortet, Självbildsskolan, 
Sömnskolan, Slutstressat och Mindfulsko-
lan är fem självhjälpsprogram med strålande 
resultat som har förändrat livet till det bättre 
för många deltagare. 

– Slutstressat är den av våra webbutbild-
ningar som hjälper dig att gå från slutstressad 
till slutstressat. När du bestämt dig för att det 
får vara slutstressat då är det här kursen för 
dig. Syftet med kursen, kort sagt, är att du ska 
bli bäst på att hantera din vardag.  

– Du kan räkna med att hitta ditt sätt att 
hantera stress och påfrestningar inom livets 
olika områden. Du ska upptäcka att och hur 
du kan släppa in mer lugn, energi och livs-
njutning i ditt liv. Du får redskap för att bätt-
re kunna stå emot stress och återhämta dig 
mellan varven. 

FÖRETAGSPRESENTATION

ÄR DU REDO FÖR FÖRÄNDRING
– SKAPA DIN FRAMTID NU

Ju större glädje du har 
tänkt ha av dig själv de 

kommande åren 
desto mer angeläget 

är att du hittar din 
livsbalans, blir 

medveten om vad 
som är viktigt för dig 

och lär dig hur 
du ska nå dit.

Eva Johansson

”Det var skönt att få jobba i sin egen takt, att 
kunna stanna upp och reflektera över positi-
va delar i livet och att bena ut vart man vill. 
Jag har lärt mig mycket om mina reaktioner på 
olika saker, vad som triggar igång mig på ett 
negativt sätt och nu kan jag göra något åt det. 
Tack för den här kursen!”       Eriki Göteborg

– Sömnskolan passar om du är en av den 
miljonen människor i Sverige som sover 
dåligt och önskar att vakna betydligt piggare, 
med mer ork och energi.  Sömnskolan hjäl-
per dig att upptäcka vad god nattsömn kan 
vara, du ska lära dig vad som påverkar söm-
nen och titta på sådant som kan hindra dig 
från skön sömn. 

Det finns alternativ till sömnmedici-
ner - men få känner till dem och ännu färre 
erbjuds dem. I Sömnskolan jobbar du ock-
så med specialskrivna avslappningsövningar 
just för stärkande sömn.

”Nu kan jag sova gott och längre och längre 
och uppfatta sömnen och mitt eget välbefin-
nande mera och bättre. Jag kan bara säga grat-
tis till alla som vill göra något åt sin sömnkva-
litet. Här finns redskapen, kursen fungerar 
enligt förväntan.”                   Anna i Karlstad

En av många 
fördelar med en webb-
utbildning är att du gör 
den där du är på tider 
som passar dig

Läs mer på www.abutbildning.se
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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

Viyoga- Iyengaryoga Södermalm är en av 
få Iyengaryogastudios i Sverige, den enda i 
Stockholm.

– Det som är speciellt med Iyengaryoga 
är att vi fokuserar på linjering, det vill säga 
att man skapar balans i positionerna så att 
man få ut max av dem, utan att man skadar 
sig, säger Karin Halberg-Lange, som driver 
Viyoga – Iyengaryoga Södermalm tillsam-
mans med Nina Sjödin.

Lektionerna har också ett lite annat upp-
lägg än andra yogaformer.

– Sekvenserna är inte förutbestämda 
utan vi arbetar utifrån teman veckovis. En 
vecka kanske vi kör ståpositioner, veckan 
efter kan det till exempel vara fokus på axlar 
och höfter och veckan efter det kanske man 
kör bakåtböjningar. På det här sättet får man 
en djupare förståelse för de olika momenten. 
Ta bort kanske – vi gör det.

– För att få kalla sig Iyengaryogalärare så 
krävs det att man genomgår en gedigen 
utbildning. Man certifieras enligt tydliga 
kriterier och man måste visa upp sin för-
måga att utföra och lära ut de olika positio-
nerna. Varje ny nivå av certifieringen inne-
bär att man få tillgång till en ny uppsättning 
positioner som det då blir möjligt att under-
visa. Iyengarmetoden är den yogaform som 
har det mest omfattande regelsystemet. Så 
oavsett var i världen man går till en certifie-
rad Iyengarstudio så kan man vara säker på 
att instruktörerna kan sin sak, säger Karin 
Halberg-Lange.

Inom Iyengaryoga använder vi också oli-
ka redskap. 

Det gör så att alla kan uppnå de olika 
positionerna, helt oberoende av kroppstyp 
eller eventuella tillkortakommanden.

– Därmed är Iyengar optimalt även för 
nybörjare som aldrig yogat en sekund i sitt 
liv tidigare. Alla kan således delta i samma 
klass och får samma möjlighet att träna upp 
rörlighet och balans.

Vilka effekter märker ni att yogan för 
med sig?
– Förutom att man bli rörligare och starkare 
så vet vi att yoga går några lager in i krop-
pen, det vill säga det påverkar det psykis-
ka måendet också. Vi brukar kalla det för 
"work-in" istället för "work-out".

– Det man generellt kan säga är att yogan 
gör att man blir bättre på allt annat i livet. 
Till exempel hade vi en musiker som gick 
hos oss som berättade att hon blev bättre på 
sitt instrument efter att ha börjat med yoga. 
Man får helt enkelt en större medvetenhet, 
närvaro och bättre fokus, säger Nina Sjödin.

Vad händer hos Viyoga – Iyengaryoga 
Södermalm framöver?
– Vi anordnar kontinuerligt introhelger där 
vi i långsamt tempo introducerar nya elev-
er till Iyengaryoga. Det finns också möjlig-
het att köpa ett Välkomstkort för 600 kro-
nor som ger obegränsad yogaträning i en 
månad. Vi tycker att det är viktigt att fram-
hålla att det inte är en trend, utan en genu-
in, väldokumenterad yogaform som skapar 
goda förutsättningar för balans och välmå-
ende, säger Karin Halberg-Lange.

Läs mer på viyoga.se
Vi finns också på Facebook och Instagram 
som Iyengaryoga Södermalm

FÖRETAGSPRESENTATION

WORK-IN MED IYENGARYOGA
Iyengaryoga är en 

yogainriktning som 
utvecklades av B.K.S 

Iyengar, en av 1900-ta-
lets mest erkända 

yogamästare. Iyengar-
metoden beskrivs ofta 

som den yogaform 
som är mest tillgäng-

lig, eftersom den inne-
bär att man jobbar 

utifrån sina egna för-
utsättningar. 
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RYGG-, HÖFT- OCH KNÄSMÄRTAN KAN BERO PÅ DINA FÖTTER
Vare sig du står, går eller springer belastas dina fötter hela tiden. Beroende på hur du anstränger dem kan det ge upphov till
smärta i rygg, nacke eller höfter. De vanligaste problemen beror på pronation, det vill säga att vi har trampat ut fotvalvet
så att vi lägger an mer på insidan av foten, säger Åsa Vinterman på Fotkomfort, som tillverkar individuellt formgjutna inlägg.

När du går belastas foten i varje steg med 
1-1,5 gånger din kroppsvikt. Vid löp-

ning fyrdubblas belastningen. Värk i fötterna 
är därför ingenting konstigt. Men om du går,
springer eller joggar regelbundet kan små 
anatomiska avvikelser ge stora problem. 
Med formgjutna skoinlägg kompenserar du 
för detta – och förhindrar att du får ont i an-
dra delar av kroppen. I dag finns det många 
som gör formgjutna inlägg men inte på sam-
ma sätt som Fotkomfort. 
Deras inlägg bygger på ett svenskt patent 
som utvecklats under 20 år och de har i 
dag förtroendet att tillverka inlägg till olika 
idrottslandslag.
– Många gör gipsavgjutningar i liggande och 
obelastat läge. Vi gör avgjutningen i belastat 
läge eftersom vi menar att det är så din fot 
ser ut när du påfrestar den. Inläggen är smala 
och smidiga och har stöd för din fot så att 
du får en neutral fotled och inte snedställer 
foten. Dessutom är alla inlägg aktiva vilket 
innebär att de har en viss svikt i sig, säger 
Åsa Vinterman.

VILKA ÄR DE VANLIGASTE PROBLEMEN FOLK 
HAR SOM SÖKER SIG TILL ER?
–Pronation men många har också problem 
med framvalvet i foten som har sjunkit ihop 
och tånerver som ligger i kläm, även kallat 
Mortons neurom. 
Det här känner du av som en kramp i tårna 
eller känselbortfall. Hallux Valgus är också 
vanligt förekommande, snedställd och försto-
rad stortåled. Plantar Fasciit och häl sporre är 
andra vanliga problem.

HUR GÅR ETT BESÖK HOS ER TILL?
–Vi börjar med en undersökning av dina 
 fötter och du får stå på en så kallad spegel-
låda där vi analyserar dina problem. Utifrån 
problemen som vi ser i analysen korrigerar 
vi eventuell pronation/ supination och lyfter 
valvet. 
Vid behov kan vi också placera en pelott i 
inlägget. Inläggen slipas och anpassas efter 
dina behov och efter cirka 40-60 minuter är 
inlägget klart och kunden kan direkt gå med 
sina nya inlägg.

KAN JAG ANVÄNDA SAMMA INLÄGG TILL 
 ANDRA SKOR?
– Ja, med våra inlägg slipper du köpa skor 
efter inlägg! Inläggen går att använda i just 
de skor du har för tillfället. Detta eftersom 
de är så smidiga och tar liten plats i skorna. 

OSCAR LEVY

till nya kunder t o m 30/10-17

Priset blir då 1500:-
(går ej kombinera med andra erbjudanden)

OBS! Vid bokning ange rabattkod VASASTAN 4 
Erbjudandet gäller tom 30/10 2017

Vi finns hos Citynaprapaterna på Odengatan 80-82, 1tr Stockholm.

Formgjutna 

inlägg

Fakta
Fotkomfort startade 2010 och

finns i dag i Stockholm, Uppsala och
Enköping men har även en mobil 

verksamhet som besöker företag, klubbar
och föreningar och tillverkar inläggen
på plats. Inläggen är registrerade hos
Läkemedelsverket och är CE-märkta.

Läs mer om Fotkomfort här: 
www.fotkomfort.se
Ring: 0771-130 130
info@fotkomfort.se

Nu 300:- rabatt

vi
v4

Detta är en annons

Unna dig en massage Workplace massage

Vill du veta mer? 
Kontakta lisa@ugglamassage.se så berättar hon mer!
*Erbjudandet gäller för företag med över 50 anställda.

För mer info och bokning: www.ugglamassage.se

Här finns vi
Kungsholmen 08-642 51 62 - kungsholmen@ugglamassage.se
Södermalm 08-642 51 62 - sodermalm@ugglamassage.se
Göteborg 031-767 35 90 - goteborg@ugglamassage.se

Gäller valfri behandling hos Uggla Massage & Wellness 
privatmottagningar under perioden 22/9-22/10 2017. 
Klipp ut och ta med kupongen vid besöket!

Vi kommer till er och berättar om fördelarna med massage på 
jobbet och  bjuder dessutom på en halvdags massage – helt utan 
kostnad! (värde 2000 kr). Ni kan välja på traditionell massage 
eller varför inte testa In-Chair-Massage?

10%RABATT
PÅ VALFRI
BEHANDLING

Gratis prova-på massage*

Gör ett klokt val!

PRIVAT FÖRETAG



Om Oss
Uggla Massage & Wellness har arbetat med friskvård i över 25 år och är en av Sveriges 
största leverantörer av företagsmassage. Vi har hela Sverige som arbetsplats och 
vi hjälper både företag och privatpersoner till ett bättre välmående.
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Även snarkning och sömnapné är ett utbrett 
problem, något som ökar risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar. Nu finns den neuromuskulära 
behandlingsmetoden IQoro som effektiv trä-
nar upp invärtes förslappad muskulatur och 
ger människor livskvalitén tillbaka. 

Känner du igen dig? Du är inte ensam, minst 
en av tio, ung som gammal, kvinna som man 
uppskattas lida av sväljsvårigheter. Det heter 
dysfagi och det sitter inte i huvudet, det sitter 
i musklerna. I åratal har vi tagit piller för att 
komma åt problemen. Vår livskvalité har nag-
gats i kanten och många drar sig för socialt 
umgänge där mat inkluderas. Kanske är det 
du själv drabbad, en anhörig eller en kollega 
som aldrig följer med ut på lunch. 

Den vanligaste formen av dysfagi orsakas 
av ett mellangärdesbråck, Hiatus hernia, med 
symptom som halsbränna, ret- och slemhos-
ta, harklingar, klumpkänsla och felsväljning-
ar. Problemen kan komma och gå, men bru-
kar intensifieras med tiden. Ett mellangärdes-
bråck är svårupptäckt vid en vanlig gastrosko-
pi, men det är dock inget bevis på att det inte 
skulle existera…

Åtskilliga, såväl kvinnor som män, har 
även problem med snarkning och sömnap-
né, något som kan öka risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar. Med den nya forskningsbase-
rade neuromuskulära behandlingsmetoden, 
angrips grundorsaken bakom symptom likt 
ovan. 

Förenklat uttryckt sker en styrketräning av 
inre förslappad muskulatur. För likväl som du 

kan träna utsidan, kan du även träna insidan. 
Det är dock alltid viktigt att hos läkare, uteslu-
ta andra bakomliggande orsaker bakom pro-
blemen. 

Träning med munhantel är lättillgänglig, 
säker och applicerbar på ung som gammal och 
tar bara 1,5 minuter per dag. 

Men IQoro är ingalunda en trollstav! Har 
du inte de knappa två minuter som träning-
en kräver per dag, eller tänker du inte träna 
enligt ordination, då är detta inget för dig. Vill 
du dock investera i din livskvalité och försö-
ka få till en förändring, gå in och läs mer på 
IQoro.se

Dysfagins ansikte.

SVÄLJPROBLEM, RETHOSTA OCH 
SNARKNING – LIDANDE SOM DRABBAR

Lider du av sväljsvårig-
heter, klumpkänsla 

i halsen och 
ständig rethosta?

Har du slussats runt i 
vårdkarusellen utan att 
läkarna hittar något fel 
på dig? Är du en av alla 

hundratusentals 
svenskar som dagligen 

äter syradämpande 
medicin. 

Minst en 
av tio, ung som 
gammal, kvinna 
som man upp-
skattas lida av 
sväljsvårigheter. 
Det heter dysfagi 
och det sitter inte i 
huvudet, det sitter 
i musklerna. 
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Idag driver Sara Norenius yogastudion Liv i 
Balans Dalarna som finns i Dala-Järna.

– Jag mår så enormt mycket bättre efter-
som yogan, och den flera tusen år gamla filo-
sofin ayurveda, har givit mig redskap för att 
hantera vardagen och för att ha en bra hälsa, 
säger hon.

Yogan gör det nämligen enklare att han-
tera stress, oro, depression och även värk, 
menar Sara Norenius.

– Många har missuppfattningen att yoga 
mest handlar om akrobatiska övningar, men 
den riktar sig lika mycket inåt mot själen och 
sinnet. Yogan är för mig ett sätt att leva, en 
livsstil, som gör att jag hittar balans i tillva-
ron. Livet händer. Hela tiden. Och även för 
mig som är yogi. Men med yogans hjälp är 
det lättare att möta de problem som livet 
oundvikligen för med sig.

Hon kan också vittna om yogans tydliga häl-
sofördelar.

– I samband med min utmattningsdepres-
sion drabbades jag också av fibromyalgi, en 
sjukdom som innebär att man får svår smär-
ta. Idag är smärtan mycket mer hanterbar, 
nästintill borta. Yoga är också generellt bra 
för olika typer av ryggproblem, det sänker 
stressnivåerna och bidrar till en bättre sömn.

Hon märker dessutom att yoga har blivit 
allt mer etablerat och accepterat sedan hon 
började.

– Nu är det till och med många som kom-
mer till mig som fått yoga ordinerat av läkare. 
Det är så klart en väldigt positiv utveckling 

– och jag upplever att fler skulle kunna hjäl-
pas av yogan.

Liv i Balans erbjuder sex klasser i veckan. 
Dessutom håller Sara Norenius enskilda kon-
sultationer och anordnar kortare och längre 
yogaretreats. Hon föreläser också regelbundet 
om ayurveda.

– Ayurveda är en flera tusen år gammal 
livsfilosofi. Ordet betyder "läran om livet" 
och syftar till att lära sig leva utifrån sina 
egna förutsättningar. Vi är alla unika och det 
finns inte ett universalrecept som passar alla 
människor. Istället uppmanar ayurvedan till 
att man själv ska hitta sina dagliga rutiner 

vad det gäller kost, träning och återhämtning.

Vad händer hos Liv i Balans framöver?
– Den 9–11 november anordnar vi en yoga 
weekend i Dala-Floda värdshus där jag kom-
mer att tala mycket om ayurveda och hur 
man kan göra för att landa i sig själv och leva 
här och nu. I mars 2018 anordnar vi en krea-
tiv kurs med målning och yoga, där jag kom-
mer att hålla i yogan och min kollega Åsa 
Karner, som jobbar med bildterapi, kommer 
att hålla i målningen. 

Läs mer på livibalansdalarna.se

FÖRETAGSPRESENTATION

YOGA GAV ETT LIV I BALANS
2005 drabbades Sara 

Norenius av en ut-
mattningsdepression. 
När sjukvården miss-

lyckades med att  
hjälpa henne började 
hon söka alternativa 

vägar. Då hittade 
hon yogan. 

Det var kärlek från det 
första andetaget. 

Sara Norenius
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Besök vår butik på www.tkdesign.se

Arbetskläder för dig som arbetar inom vården

Custaspar Invest är företagsgrupp med inrikt-
ning på produktion och försäljning av textilier.
Vi producerar “Private Brand” globalt inom 
våra produktområden: vård & omsorg, kök 
& städ, profilkläder, skyddskläder till lättare 
industri.
Vi äger och driver vår egen nybyggda och 
moderna fabrik i södra Indien.
Vårt säte och huvudkontor finns i Coimbatore 
Indien, med dotterbolag i Sverige.
I starten drev vi en verksamhet som köpte 
textilier och lade ut produktionen på fabriker 
i området. Vi insåg efter några år att vi 
behövde äga och driva anläggningen själva, 
för att kunna hålla en hög och jämn kvalitet 
på våra produkter. Därför byggde vi vår egen 
fabrik med kunnig personal och de senaste 
maskinerna.
Vi erbjuder våra anställda bland annat goda 
löne villkor, försäkringsskydd och reglerade 
arbetstider. Vår miljöprofil innebär att vid in-
färgning och tillverk ning av våra tyger så har 
vi 0% utsläpp och alla vätskor återanvänds 
till 100%. 

PROVA OSS GÄRNA!

Hög kvalitet • Hög service • Svårslagna priser

NÖJDA KUNDER SEDAN 1993

Högsta kvalitet 
från vår moderna

textilfabrik 
i Indien

www.picturemylife.se

”PictureMyLifes  
Dagbok hjälper oss 
att kommunicera 
i vardagen  
på ett enkelt  
och tryggt sätt.”

Tänk dig att du inte kan återberätta vad som hänt under dagen eller  
att du glömt vad du gjorde igår. Så ser verkligheten ut för många med  
ADHD, autism, Downs syndrom och demens. 

PictureMyLifes digitala Dagbok hjälper barn, unga och vuxna med  
behov av kognitivt stöd och alla nära och kära att kommunicera och  
dokumentera vardagen med hjälp av bilder. 

Dagboken är enkel att använda. Ta en bild med din mobil eller läsplatta 
direkt in i Dagboken, skriv en kort text och klicka på spara. I samma ögon-
blick som inlägget är publicerat kan alla som är inbjudna till Dagboken 
läsa och kommentera. Det ger trygghet och delaktighet.

Prova Dagboken GRATIS 1 månad på www.picturemylife.se  
Dagboken är en prenumerationstjänst, den är webbaserad och bildbaserna 
Widgit, Pictogram, Ritade Tecken och Svenskt teckenspråkslexikon ingår. 

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@picturemylife.se

Måndag 
4 september 2017

Söndag 
3 september 2017Igår gjorde vi en mysig utflykt

Pappa och Jonas tittar  på bilder från helgen 

Prova 
Dagboken  

gratis  
1 månad! 

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

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

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

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

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

lösning, där Vårdlänkens konsult stannar en 
längre period.

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

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

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

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering 

växer och har nyligen öppnat kontor i Malmö. 
– Vi välkomnar vård- och omsorgspersonal  
som vill vidga sina vyer och jobba för en  
personlig arbetsgivare.

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

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

Vårdlänkens grundare  
Therese Löfall har 18 års 
erfarenhet av bemanning 

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

har förändrats.

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

INFO

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

Vårdlänkens ledord:  
Kvalitet, frihet och utveckling
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En av de mest populära och eftertraktade 
utbildningarna är utbildningen till Kost- och 
näringsterapeut. Här får man lära sig hur 
man ser på kosten och dess läkande egen-
skaper inom olika kosttraditioner, som mak-
robiotik, raw food, levande föda och blod-
gruppskost. Utbildningen ger också inblick i 
både makronäring, som handlar om kolhy-
drater, fetter och proteiner, samt mikronä-
ring, som handlar om vitaminer, mineraler 
och fettsyror.

– Den syftar till att lära sig att hjälpa 
människor till en bättre hälsa genom att jus-
tera kostvanor. Det innebär också att man lär 
sig göra hälsoanalyser, bland annat att tolka 
blodprov, för att skapa individuella rekom-
mendationer till sina klienter. Till exempel 
kan det handla om att det behövs en viss typ 
mineraler och vitaminer i dieten, säger Bo 
Engborg.

Utbildningen löper på deltid över två år och 
går att läsa på distans, med undantag för vis-
sa delkurser. Utbildningstillfällena är förlag-
da på veckosluten så det går enkelt att förena 
studierna med jobb.

– Efter avklarad utbildning får man ett 
diplom som bevisar att man har uppnått alla 
kurskraven. Vanligtvis börjar man sedan 
jobba i egen regi som kostrådgivare eller 
näringsterapeut. Utbildningen passar också 
sådana som redan jobbar som friskvårdskon-
sulenter eller dietister, läkare och sjuksköter-

skor och anställda inom hälsokostbranschen, 
till exempel.

Hur kan man själv tänka för att få en häl-
sosam kosthållning? Enligt Bo Engborg har 
de flesta av oss mycket att tjäna på att äta 
mindre socker.

– Kroppen förbrukar mycket mineraler för 
att spjälka socker, vilket i sin tur leder till 
mineralbrist. Kroppens celler behöver mine-
raler och vitaminer för att de olika proces-
serna ska fungera – mineralbrist kan således 
medföra en mängd olika problem. 

– I dagens samhälle äter man generellt 
mindre näringstäta livsmedel, jämfört med 

förr i tiden, vilket också ger upphov till 
näringsbrist hos många.

På Nordiskt Näringscenter förespråkas 
heller inte en specifik diet eller kost.

– Det är väldigt individuellt vad man behö-
ver för att må bra så därför presenterar vi 
istället en mängd olika alternativ och inrikt-
ningar. Överlag handlar det om att kost ska 
vara varierad och inte likriktad så att man får 
i sig de näringsämnen man behöver.

– Jag tror att de flesta skulle må bra av att 
lära sig mer om näringslära – genom att änd-
ra sina matvanor kan man påverka sin hälsa 
avsevärt, säger Bo Engborg.    
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BÄTTRE HÄLSA 
MED NÄRINGSRIKTIG KOST

Det vi äter har stor  
påverkan på hur vi 

mår. Det vet man på 
Nordiskt Närings-

center. Här hittar man 
ett brett utbud av olika 

kurser inom kost  
och näring.

– Vi märker att allt fler 
blir intresserade av nä-

ringslära och  
kosthållning, säger Bo 

Engborg, rektor.

Bo Engborg

Kort om utbildningarna

På Nordiska Näringscenter kan du läsa 
kurser i bland annat:

Kost- och näringsterapeut
Biofeedbackterapeut
Medicinsk aromaterapi
Örtterapi
Grundläggande näringslära

Läs mer på naringscenter.se



Från 7 dygn till max  
24 timmar

Det går redan idag att införa en vårdgaranti 
på ett dygn med hjälp av befintliga digitala 
vårdmöten. En studie från Lunds universitet 
visar dessutom att samhället kan frigöra över 
två miljarder kronor om 10% av de fysiska 
vårdbesöken istället sker på nätet. Det innebär 
miljarder som kan användas till att anställa fler 
sjuksköterskor, barnmorskor och till att ta hand 
om fler patienter som behöver fysiska vårdmöten.

Systemen i den offentliga vården behöver 
komma ikapp för att själva kunna erbjuda detta 
och då krävs det att man tänker om och tänker 
nytt. Det krävs förändring av sjukvårdens 
organisation, styrning och arbetssätt.

Under de fyra år vi byggt upp vår verksamhet har 
vi lärt oss hur kraftfull digitalisering egentligen 
är. Det handlar inte om att ersätta ett fysiskt 
möte med en digital kanal. Det handlar om att 
bygga om processerna från grunden, att skapa 
digitala relationer och kanaler, att samla och 
strukturera information och processer utifrån 
behov istället för från vad en flera hundra år 
gammal struktur klarar av. 

På Min Doktor tror vi att detta är  
några av nyckelfrågorna för att underlätta 
omställningen:

• jämlik tillgång till journaler och provtagning

• nationella standarder för patientavgifter, 
journal- och remissystem

• översyn av uppdrag och ersättning  
till vårdgivare

• gemensamma höga krav på medicinsk 
kvalitet, patientsäkerhet och transparens 
kring exempelvis antibiotikaförskrivning.

Krav och förutsättningar bör vara samma 
för alla vårdgivare – oavsett hur och var 
patientmötet sker.

mindoktor.se

Samhället står inför en rejäl utmaning med åldrande befolkning 
och ett ökat tryck på vård och välfärd som följd. Idag utlovar  
den svenska vårdgarantin patienten en första kontakt inom  
7 dygn, som enligt nya förslag ska kortas ner till 3 dygn år 2019.  
Vi menar att Sverige kan och bör gå betydligt längre.



Tandlossning är en folksjukdom som 
drabbar många personer i Sverige. 
På vår specialisttandläkarmottagning 
på Östermalm har vi 33 års erfarenhet 
av att behandla patienter som lider av 
dessa besvär. Vi gör allt för att du som 
har problem med tandlossning ska 
kunna behålla dina naturliga tänder  
så länge som möjligt.

Om dina tänder inte längre går att rädda 
kan vi sätta in tandimplantat som ger dig 
nya tänder direkt. Du slipper lösa prote-
ser som av de allra flesta upplevs som 
besvärande. Sedan 25 år tillbaka har vi 
arbetat med implantat behandlingar med 
mycket goda resultat.

I våra hemtrevliga och moderna lokaler 
erbjuder vi behandling med de senaste 

teknikerna – helt datoriserat – för att 
du ska få bästa möjliga resultat. Vi tar 
emot dig i en lugn och avslappnande 
miljö, eftersom vi tycker att det är extra 
viktigt att våra patienter känner sig väl 
omhändertagna. Hos Linnétandläkarna 
kan du även få hjälp med andra tand-
problem och förebyggande tandvård. 

Vi hälsar dig som redan är patient samt 
nya patienter välkommen till oss. 

Om du idag saknar tänder, har 
protes eller delprotes kan tand
implantat vara en lösning för  
dig. Tandimplantat ger fasta 
tänder och återskapar 
den naturliga funk
tionen i munnen. 
Dina nya tänder 
ser naturliga ut.

Högre livskvalitet med  
fastsittande tänder

Linnégatan 52  |  08-661 36 36  |  www.linnetandlakarna.se

Erbjudande!
Ring oss och boka in en 
fri implantatkonsultation 

Om du idag saknar tänder, har protes eller 
delprotes kan tandimplantat vara en lösning 
för dig. Tandimplantat ger fasta tänder 
och återskapar den naturliga funktionen i 
munnen. Dina nya tänder ser naturliga ut.

Högre livskvalitet med fastsittande tänder
Tandlossning är en folksjukdom som drabbar många personer i Sverige. På vår 
specialisttandläkarmottagning på Östermalm har vi 29 års erfarenhet av att 
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dig nya tänder direkt. Du slipper lösa proteser som av de allra flesta upplevs 
som besvärande. Sedan 18 år tillbaka har vi arbetat med implantatbehandlingar 
med mycket goda resultat. 

I våra hemtrevliga och moderna lokaler erbjuder vi behandling med de senaste 
teknikerna – helt datoriserat – för att du ska få bästa möjliga resultat. Vi tar emot 
dig i en lugn och avslappnande miljö, eftersom vi tycker att det är extra viktigt 

att våra patienter känner sig väl omhändertagna. 
Hos Linnétandläkarna kan du även få hjälp med an-
dra tandproblem och förebyggande tandvård.

Vi hälsar dig som redan är patient samt nya patienter 
välkommen till oss

Leg. tandläkare Nils von Bahr med personal

LINNÉTANDLÄKARNA

NILS VON BAHR
TANDLÄKARE

SPECIALIST 
TANDLOSSNINGSSJUKDOMAR

MED 25 ÅRS ERFARENHET AV 
IMPLANTATBEHANDLING
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08-661 36 36
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Om du idag saknar tänder, har protes eller 
delprotes kan tandimplantat vara en lösning 
för dig. Tandimplantat ger fasta tänder 
och återskapar den naturliga funktionen i 
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att våra patienter känner sig väl omhändertagna. 
Hos Linnétandläkarna kan du även få hjälp med an-
dra tandproblem och förebyggande tandvård.

Vi hälsar dig som redan är patient samt nya patienter 
välkommen till oss
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Bli av med
smärta och värk 
hos din skarpa kiropraktor på Strandvägen!

Få 10% rabatt på 
första behandlingen 
innehållande konsultation, un-
dersökning och kiropraktisk behan-
dling. Ange SVD-Hälsa vid bokning. 

Boka på: www.shokofan.com

Mottagning: 
Strandvägen 63 B 
115 23 Stockholm 
E-mail: sara@shokofan.com

Sara Shokofan | Leg. kiropraktor 

10%
rabatt

Varmt välkomna!

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

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS

12

INNOVATIONHALSA.COM



www.secmaker.com

Tack alla kunder för visat förtroende:
Blekinge läns landsting |  Dalarnas läns landsting | Region Gotland | Region Gävleborg | Region Halland 

Region Jämtland Härjedalen | Region Jönköpings län | Kalmar läns landsting |Region Kronoberg 
Norrbottens läns landsting | Region Skåne |Stockholms läns landsting | Södermanlands läns landsting 

Uppsala läns landsting | Värmlands läns landsting | Västerbottens läns landsting | Västernorrlands läns landsting 
Västmanlands läns landsting | Västra Götalandsregionen | Region Örebro län | Region Östergötland

Bra inloggning börjar med en kvalificerad identitet  
som inte kan kopieras, förvanskas eller hackas. Den 
ska tillåta inloggning mot alla olika system och gå 
att spärra vid förlust eller missbruk. Den ska inte 
bara fungera för inloggning till dator och journal. 
Den måste också fungera för inloggning till moln- 
baserade system och appar på läsplattor. Men det 

räcker inte. Inloggning måste också vara snabb och 
enkel att använda.

Allt det här får du när du väljer Net iD från  
SecMaker.Kontakta oss för ett förutsättningslöst 
samtal kring hur just din inloggning kan göras bättre.  
battreinloggning@secmaker.com

Bättre inloggning med 
Net iD och smarta kort



 Det finns flera orsaker till sväljpro-
blem såsom ålderdom, sjukdom eller 
skador efter olycksfall. Dysfagi kan upp-
stå redan i barnaålder. Bland Sveriges 
friska befolkning lider minst 10 %
av sväljsvårigheter med framförallt 
fasta konsistenser. Symptom kan vara 
halsbränna, rethosta, klumpkänsla, 
sura uppstötningar, smärta och reflux, 
svårigheter som i flera fall leder till social 
isolering.
   Hela 50 % av alla som insjuknar i 
stroke får nedsatt muskelfunktion i
ansikte, mun och svalg som leder dys-
fagi, framför allt med flytande konsis-
tenser. 

Snarkning och apné 
  Utöver sväljproblem och mekaniska 
problem i matstrupen har det kliniskt 
visat sig att personer som lider av 
snarkning och symtom på sömnapné 
kan använda munhanteln IQoro® med 
gott resultat. Studier visar att IQoro® 
ökar spänsten (tonus) i muskulaturen 
i de övre luftvägarna, vilka på så vis 
förhindras från att kollapsa och orsaka 
andningsuppehåll samt störande ljud.
Metod med bredd
  Då den neuromuskulära behandlings-
metoden IQoro® aktiverar kroppens eget 
inprogrammerade system från mun, 
hjärna till magsäck, förklarar det varför 
IQoro® har positiv inverkan på många 
olika funktioner. 

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

EFFEKT

®

Att kunna avnjuta en god middag
är inte en självklarhet för alla. 
Mörkertalet bland dem som lider av 
sväljsvårigheter, dysfagi är stort. 
Även snarkning och sömnapné är 
ett utbrett problem. Nu finns det änt-
ligen en behandlingsmetod IQoro®, 

som tränar upp invärtes förslappad 
muskulatur och ger människor livs-
kvalitén tillbaka.    

Sväljproblem eller 
störande snarkning?

   Våra  mest 
basala funktioner 
som att andas, 
äta, svälja och tala 
använder nämligen 
samma muskler och 
nervbanor, men på olika sätt.

”Enligt sambon snarkar jag numera 
minimalt medan andningsuppehållen 
är borta. Även den ständiga klump-
känslan liksom sväljsvårigheterna 
har försvunnit.”  Ulla Ek, Ljusdal 

IQoro® går att köpa på myoroface.com 
eller tel: 0650 - 40 22 37 samt hos 
utvalda återförsäljare. 

Läs omkundernas
erfarenheter på

myoroface.com

Förbättrar din hållning

Motverkar problem i 
rygg och nacke

Stretchar ut 
bröstmuskulaturen

076-77 60 777
www.starkevasten.se

Det finns många olika skolor och inriktning-
ar när det gäller beroendevård. Lennart Berg-
ström arbetar bland annat utifrån Match-
ningsmodellen. Det innebär att man matchar 
rätt person till rätt terapeut, rätt behandling, 
rätt miljö och rätt tid. 

 En annan viktig beståndsdel är ångestbe-
greppet. På Bergströms arbetar man med det 
så kallade AngCop – en metod för ångesthan-
tering som funkar för ångestsyndrom generellt 
men som även är anpassad för personer med 
beroende och missbruk.

– Vi ser inte ångest som ett sjukdomstill-
stånd utan snarare som en reaktion på föränd-
ring. Således är missbruk och beroende ett sätt 
för individer att hantera och dämpa ångesten. 
Alkohol, droger, spel och sex blir sätt att bota 
sin egen ångest, säger Lennart Bergström.

Med RePro-konceptet, som också är en 
grundpelare inom Bergströms utbildningar, 
får behandlarna tillgång till en mängd olika 
samling tester, checklistor, behandlingsma-
terial och uppföljningslistor för utvärdering 
och evaluering av behandlingar och terapier. 
RePro är instrumenten som används inom 
Matchningsmodellen.

Lennart Bergström har också skrivit många 
böcker. För närvarande håller han på att fär-
digställa del tre av hans serie "Bot & Bättring 

– handbok i behandlingsvetenskap - vetenska-
pen för behandling av missbruk, beroende och 
ångest".

– Böckerna används som kursmaterial och 
innehåller bland annat tester, checklistor och 
arbetsblad, säger han. 

I höst och vår kör en rad utbildningar igång 
igen. Bergströms A-terapeututbildning riktar 
sig till dem som redan jobbar med behand-
ling av ångest och beroende, men kan även 
fungera som yrkesutbildning för nybörjare. 
Utbildningen, som är på deltid över tre år, 
finns sedan tidigare i Stockholm och Mal-
mö och startar i oktober för första gången i 
Göteborg.

– Under utbildningen lär man sig de verk-

tyg som behövs för att diagnosticera patien-
ter och klienter så att man sedan kan skapa en 
gedigen prognos. Här ingår också 12-stegsmo-
dellen, KBT, AngCop och existentiell terapi för 
substansrelaterade störningar. 

Bergströms ger även KBT-Steg 1-utbild-
ning och Anhörigterapeututbildning i Mal-
mö och Stockholm. I februari 2018 startar en 
ny grupp i Malmö.

– Vi förkastar inga andra metoder men vi 
ser att de som vi förespråkar är mycket effek-
tivt och jag tror att vårt koncept är det som 
kommer att överleva i framtiden, säger Len-
nart Bergström.

Läs mer på bergstroms.org

FÖRETAGSPRESENTATION

NYA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN 
HOS BERGSTRÖMS

Lennart Bergström är 
en av Sveriges främsta 
experter på beroende 

och missbruk. Han dri-
ver Bergströms Utbild-
ning & Behandling som 

erbjuder en mängd 
olika behandlingar i  

flera städer i Sverige. 
Nu påbörjas flera nya 

utbildningstillfällen.

Lennart Bergström

Vi ser inte ångest 
som ett sjukdoms tillstånd 
utan snarare som en 
reaktion på förändring

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
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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 ökande exponeringen 
är sannolikt en viktig faktor 

bakom den ökande 
psykiska ohälsan, det 

menar Strålskyddsstiftelsen.

FÖRETAGSPRESENTATION

ANNONS

 Because we love horses!

På Horsemeup.se hittar du allt du behöver till dig, 
din häst och även din hund. Sök och jämför bland 
ledande varumärken och produkter och få det 
skickat hem eller direkt till stallet.

Den enda 
ridsportbutik 
du behöver
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Medical Finance samarbetar med 350 olika 
kliniker runt om i Sverige och erbjuder vård-
finansiering.

– Vi lånar ut pengar till vård och behand-
lingsrelaterade behov. Klinikerna erbjuder 
behandling och vi kan erbjuda de patienter 
som inte kan betala allt på en gång en finan-
siell lösning, säger Mattias Nilsson, försälj-
ningschef på Medical Finance.

Medical Finance erbjuder räntefri delbetal-
ning upp till 50 000 kronor och räntebärande 
lån upp till 200 000 kronor, förutsatt att den 
som ansöker om lån är minst 20 år, har en års-
inkomst på minst 150 000 kr och att man kla-
rar kreditprövningen.

– Det är givetvis viktigt att du har råd att ta 
en kredit och ett gott råd är givetvis att funde-
ra på hur mycket man kan betala varje månad 
och om man verkligen har råd, säger Mattias 
Nilsson.

Medical Finance har varit verksamma sedan 
2004 och har mer än tio års erfarenhet av 
finansiering med branschanpassade lösningar 
för privata vårdgivare.

– Vår kundtjänst kan branschen och kun-
dernas behov vilket gör att vi dels kan anpassa 
oss efter individuella behov och vi kan vara 
behjälpliga vid val av klinik och läkare, det är 
också möjligt att låna pengar till operationer 
utomlands. Vi finansierar all typ av vård i pri-
vat regi inom hälsa, skönhet och utbildning.

Hur fungerar låneprocessen?
– Du fyller i din ansökan på vår hemsida och 
vi behandlar din ansökan inom 24 timmar. 
Om din kreditprövning godkänns så kan du 
välja att få pengarna utbetalda direkt till ditt 
konto eller så kan vi reglera betalningen till 
kliniken om det är en klinik som vi har sam-
arbete med, säger Mattias Nilsson.

Vad händer om lånet löses i förtid?
– Alla har rätt att lösa sina lån i förtid eller 
betala av i snabbare takt än den ordinarie 
amorteringsplanen utan att det medför någon 
extra kostnad.

FÖRETAGSPRESENTATION

FINANSIERING VID VÅRD  
& BEHANDLINGSRELATERADE BEHOV

I de fall man vill göra 
ett medicinskt ingrepp 

som inte omfattas av 
offentliga medel eller 

den generella  
sjukförsäkringen, det 

kan vara tandvård, 
ögonlaser eller till  

exempel estetisk  
kirurgi, så finns det 
möjlighet att långa 

pengar via  
Medical Finance.

Mattias Nilsson

KORT OM MEDICAL FINANCE

Medical Finance, är Sveriges ledande 
vårdfinansiär och är specialiserade på 
finansiering inom privatvård.  
Bolaget har funnits sedan 2004 och är 
en del av Serafimgruppen. 

Läs mer på www.medicalfinance.se
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– Jag tror att de flesta som går våra utbild-
ningar vill ha ett kreativt arbete, man vill job-
ba med sina händer och man tycker om att 
träffa människor, säger Eva von Schéele, VD 
för CalgelSweden, som bedriver nagelsko-
la och är svensk distributör för varumärke-
na Calgel UK/Izabelle Hammon Ltd och iZ 
Beauty of London.

– Förutom nagelskola så har vi samarbete 
med Gustavsbergs Gymnasium G2 på Värm-
dö, där vi ansvarar för valbar kurs i manikyr 
och gelénaglar för Frisörerna och Stylisterna 
på Hantverksprogrammet.  Alla våra elev-
er har också möjlighet att efter slutförd kurs 
delta i våra kostnadsfria workshops och om 
man känner att man skulle behöva repetera 
något moment så kan man hoppa in nån dag 
i befintlig kurs. Vi vill verkligen att våra elev-
er ska bli riktigt vassa nagelterapeuter, säger 
Eva von Schéele.

Malin Andersson som är utbildningsan-
svarig med många års erfarenhet inom nage-
lyrket och utbildning av Nagelterapeuter, ser 
hur intresset för deras utbildningar ökar.

– Efterfrågan på nagelgelé ökar på mark-
naden och vi ser ett ökat intresse för våra kur-
ser varje månad. Jag tror att det bland annat 
beror på att Calgel är en upplösningsbar gelé 
vilket betyder att du slipper större delen av 
filmomentet och därmed fildamm, vilket ska-
par en mer skonsam arbetsmiljö. Produkten 
i sig är inte testad på djur, den är fri från 5 

(Formaldehyd, Toluene, Dibutyl Phatala-
te, Kamfer och Formaldehyd Resin) och du 
behöver inte använda primer eller basgelé vil-
ket också gör arbetet enklare och är skonsamt 
för den naturliga nageln, säger hon.

– Vi har också produktserien iZ med 
LED-härdningsbara geléer, vilket gör att pro-
cessen går snabbare. Både Calgel och iZ-gelé 
är produkter som är skonsamma för naglarna 
och inte minst hållbara, dina kunder kan räk-
na med ett fantastiskt slutresultat och vack-

ra naglar upp till sex veckor, säger Eva von 
Schéele.

Med hög kvalitet på utbildningar och 
workshops så är målsättningen att nageltera-
peuten har full kunskap och kan leva upp till 
sina kunders höga krav på proffsigt utförda 
nagelbehandlingar.  

– Nagelterapeut kan nog vara ett av värl-
dens roligaste jobb, man får göra människor 
fina hela dagarna och den positiva responsen 
kommer direkt, säger Malin Andersson.

FÖRETAGSPRESENTATION

VI UTBILDAR SVERIGES 
VASSASTE NAGELTERAPEUTER

Oavsett om du är 
nybörjare eller vill 

utveckla ditt kunnande 
som nagelterapeut så 

har CalgelSweden 
nagelutbildning som 

passar dig.

Eva von Schéele

Kort om  
CalgelSwedens Nagelskola

Kurserna omfattar sju veckor och  
erbjuds löpande under året. I höst  
startar utbildningarna den 9 oktober, 
den 6 november och den 13 november.
Kursen avslutas med teoretiskt och 
praktiskt slutprov och du blir certifierad 
nagelterapeut.
Gymnasieutbildningen rör sig över  
längre tid men är till innehållet detsam-
ma. Studenten får betyg men har också 
möjlighet att göra sin certifiering innan 
de tar studenten.
CalgelSweden är medlemmar i SANSA.

Läs mer på www.calgelsweden.se
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På måndag.
Nästa vecka.

Nästa månad.
Efter nyår...
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- Vad sägs om idag?

PT-ONLINE.COM

30 dagar gratis med koden ‘SVD30’
Ingen bindningstid

test.indd   1 2017-09-15   15:14

Are you interested in sharing the future within Life Science  
with AddLife? Please don’t hesitate to contact us.  
Find out more on: www.add.life

We strive to improve  
people’s lives by being  
a leading and value  
adding player within  
Life Science



På Euro Diagnostica vet vi att varje patient, kund och projekt är unikt
Vi bidrar till säkra och korrekta medicinska diagnoser, och förse läkemedelsindustrin 
med innovativa lösningar

För mer information, besök oss på  

www.eurodiagnostica.com

Euro Diagnostica är ett svenskt Life Science-
företag med avancerade analyslösningar inriktade 
på autoimmuna inflammatoriska sjukdomar och 
cancer.

Med en stark vetenskaplig bakgrund har Euro 
Diagnostica varit drivande i utvecklingen av 
viktiga och centrala verktyg för säker diagnostik 
av allvarliga autoimmuna sjukdomar. 

Från att ha varit en leverantör av IVD produkter 
till kliniska sjukhuslaboratorier, har företaget 
utvecklats till att vara en leverantör av produkter, 
tjänster, licenser och teknologier anpassade till 
hela värdekedjan av läkemedelsutveckling och 
medicinsk diagnostik. 

Våra analyslösningar lämpar sig väl för den 
kliniska sjukhusmarknaden och hjälper läkare 
i deras beslut vid diagnosticering av patienter. 
Euro Diagnostica erbjuder laboratorietjänster 
för rutinmässiga kliniska analyser och inkluderar 
ett omfattande utbud av tester för komplexa 
sjukdomar inom områdena neuroimmunologi, 
njurmedicin, reumatologi och gastroenterologi. 

Vi erbjuder även bioanalytiska laboratorietjänster 
till läkemedels- och kontraktsforskningsföretag 
som innefattar allt från kliniska biomarkörstudier 
till analyser av patientprover i pre-kliniska till fas-
III kliniska studier.

Från de tidiga forsknings faserna, hela vägen 
genom de olika kliniska faserna till ett färdigt 
läkemedel, används den patenterade cellbaserade 
teknologiplattformen iLite® av läkemedels- och 
bioteknikbolag i utvecklingen av nya biologiska 
läkemedel. 

Våra produkter används av världens top-20 
läkemedels- och kontraktsforskningsföretag i deras 
strävan att på ett effektivare sätt utveckla och 
lansera nya behandlingar. 

Genom kontinuerlig forskning och utveckling bidrar 
Euro Diagnostica till nya möjligheter att förbättra 
patientvården och påskynda utvecklingen av nya 
innovativa läkemedel.

Final-AD - HealthInnovation-Sept-2017.indd   1 2017-09-19   15:33:44
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– Vi har teknik som gör att den analys som 
normalt tar 5–7 dagar, den gör vi på 24 tim-
mar, den här tekniken är vi ensamma om i 
Norden, kunden får alltså slutkontroll på en 
dag, säger Daniel Haid, VD på Nordic Bio-
Analysis, som är ett GMP-godkänt kontrakts-
laboratorium inriktat på pharma, bioteknik 
och medical device.

Bolaget erbjuder helhetslösningar inom 
framför allt tre områden, analytiska tjänster, 
stabilitet/förvaring och tillverkning.

– Vi är ett kunskapsföretag med mycket 
bred kunskap vilket gör oss till en unik sam-
arbetspartner i Sverige. Analysdelen är idag 
den största delen av vår verksamhet. Vi har 
tekniken och det operativa flödet, vi är lean 
i alla led. 

Verksamhetsområdet kring tillverkning 
växer. 

– När det gäller design och process är det 
otroligt viktigt att det faktiskt blir rätt från 
början. Det kan vara så att det som fungerar i 
liten skala i forskningslabbet inte går att ska-
la upp och då blir det inget läkemedel, säger 
Daniel Haid.

Den konsultativa delen för tillverkning 
innebär att man får stöd i design, process till-
sammans med alla de regulatoriska delarna.

– Vi talar om hur man bör göra och vi 
har utvecklat ett brett samarbetsnätverk vil-

ket gör att vi också kan rekommendera lämp-
lig partner för själva tillverkningsprocessen. 
Genom att lämna projektledningen till oss 
så får man en skalbar process som fungerar 
om produkten är kommersiellt framgångsrik. 
Forskare kan ju sina grejer jättebra, vi för-
står "time to market" och att den måste göras 
snabbt i alla led, både i analys och utveckling, 
säger han.

Nordic BioAnalysis har idag kunder över 
hela världen.

– Om du har en produkt X som är en fär-
dig produkt och där företaget vill placera till-
verkningen i Sverige då kan det vara att man 

vänder sig till oss för för att kunna få snab-
banalyser. Produktionschefer vill kunna hålla 
budget, man vill inte ha varor liggande i lager. 
Snabba analyssvar ger kostnadsfördelar och 
borgar för säkerhet.

När det handlar om att guida en kund för 
att snabbt nå läkemedel så spelar det inte så 
stor roll var man finns i världen. 

– Våra tillverkningslösningar omfattar 
en rad olika produkttyper och doseringsfor-
mer och vi erbjuder skräddarsydda lösningar. 
Oavsett om man är ett litet eller stort läkeme-
delsföretag så kan vi ta produkten från tidig 
utveckling till kommersiell tillverkning.

FÖRETAGSPRESENTATION

UNIK TEKNIK GER 
ANALYSSVAR PÅ 24 TIMMAR

Nordic BioAnalysis 
inriktar sig på 

analytiska tjänster, 
tillverkningslösningar 
och stabilitetsstudier.

De erbjuder bland 
annat en unik tjänst 
för mikrobiologiska 

analyser.
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Har du problem
med sömnen?
Sveriges första digitala sömnmottagning med

certifierade sömncoacher kan hjälpa dig.

Gör gärna vårt kostnadsfria sömntest på

vår hemsida.

Läs mer på  learningtosleep.se
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Onlinekurser 
för ett hälsosammare 
& sundare liv!

Anmäl dig till ULRIKAS KICKSTART - kurser online.  
Välj en 2-, 4- eller 6-veckorskurs efter dig och dina behov.

DU FÅR:

• Viktminskning 4-10 kg beroende på val av kurs
• Lätta menyplaner varje vecka
• Enkla, nyttiga och goda recept
• Färdiga inköpslistor
• Personlig coachning av kostrådgivare 
   Ulrika Davidsson i sluten Facebookgrupp

BEHÖVER DU EN PERSONLIG COACH 
& MYCKET INSPIRATION FÖR ATT GÅ NER I VIKT?

Pris
från 

198 kr
Läs mer och anmäl dig på www.ulrikaskickstart.se/mina-kurser/



En balanserad kost, regelbunden träning och tid för 
återhämtning. Det är Kristin Kaspersens grundför-
utsättningar för en bra hälsa. Genom årens lopp har 
hon lärt sig vad hon behöver för att må bra. Idag 
känner hos sig hälsosammare och mer energifylld 
än någonsin – trots att schemat är lika späckat som 
det alltid varit.

Jag har tidigare
varit sjukt morgon-
trött så det har varit 
en utmaning att göra 
den här resan. Målet 
var att jag skulle älska  
vardagsmorgnarna

– Min syn på min egen hälsa och vad jag 
behöver för att må bra har vuxit fram och 
ändrats beroende på var jag har befunnit mig i 
livet. Jag är alltid nyfiken på vad man kan göra 
med träning och kost för att påverka männis-
kokroppen till det bättre, säger hon.

Kristin Kaspersen är en av våra mest kän-
da tv-personligheter. Vi har sett henne som 
programledare i en mängd olika samman-
hang, bland annat i Nyhetsmorgon, Biggest 
Loser, Fångarna på Fortet och inte minst 
Idrottsgalan som hon varit värd för flera 
gånger. Men hon har också länge förknippats 
med träning och hälsa – ämnen som hon 
brinner för och också skrivit ett antal böck-
er om. Den senaste, Good Morning, tacklar 
en frågeställning som de flesta kämpar med 

i bland: Hur får man en bra start på dagen?
– Det kan tyckas vara ett smalt ämne att 

skriva en hel bok om men jag insåg snabbt att 
det är något som det finns ett stort intresse 
kring. Får man en dålig morgon så påverkar 
det lätt resten av dagen också. Och morgonen 
är ju egentligen en fantastisk tid – då har man 
ju hela dagen framför sig.

I boken undersöker hon bland annat vad 
som händer i kroppen när man vaknar, hur 
man med frukostens hjälp kan stärka hälsan 
och hur morgonträning kan vara ett alldeles 
utmärkt sätt att väcka kroppen på.

Hur har dina egna morgonrutiner ändrats?
– Jag har tidigare varit sjukt morgontrött så 
det har varit en utmaning att göra den här 
resan. Målet var att jag skulle älska vardags-
morgnarna på samma sätt som jag älskar 
morgnarna på sommaren när jag är ledig. Då 
är det enkelt att vakna en timme innan barnen 
och bara sitta och njuta av en kaffe i stillhet, 
säger Kristin Kaspersen. 

– Nu kan jag inte tänka mig att göra på 
något annat sätt. Jag vill inte missa min egen 
timme på morgonen – jag vaknar i takt med 
soluppgången.

Men även de mest välplanerade morgnar 
kan haverera, något som hon också behand-
lar i boken.

– Vad gör man när det skiter sig? För det 
gör det ju faktiskt ibland. Ur mitt perspektiv 
handlar det om att prioritera och tillåta sig 
själv att ha marginaler. Om det blir stressigt 
för mig och jag vet att jag kommer komma för 
sent till inplanerade möten,  ja då sms:ar jag 
de berörda personerna och säger som det är. 

Då kan de vara trygga, för de vet att jag kom-
mer senare, och blir på så sätt beredda på det. 
Om jag vet att jag ska träna på lunchen, ja då 
kan jag hoppa över duschen på morgonen och 
istället ta det efter passet. Det går alltid att lösa 
med lite planering.

Träning är en viktig aspekt av Kristin Kas-
persens tillvaro. Hon har testat och utövat 
många träningsformer i sitt liv – hela tiden 
driven av en nyfikenhet och experimentlusta. 
Tidigare har hon varit aktiv i löparspåret, idag 
har hon bland annat yoga, SomaMove och 
Coreträning som favoriter.

– Jag tycker om att få till en blandning av 
styrka och flexibilitet och när det är lugnare i 
livet så har jag inte så stort behov av explosiv 
träning. Eftersom det finns så många olika trä-
ningsformer så är det lätt att hitta något som 
passar. När någon säger "Jag kan inte löpträna 
för jag har så ont i mitt knä" då brukar jag sva-
ra "Ja men testa något annat! Kanske cykling 
eller yoga eller något annat som inte belastar 
knät kan funka?".

Nyckeln till en bra hälsa handlar samti-
digt om att hitta en hållbar livsstil, snarare än 
att slaviskt följa en speciell diet eller tränings-
form, menar Kristin Kaspersen. Själv äter hon 
gluten- och sockerfritt av den enkla anled-
ningen att hon mår bäst av det.

– Jag äter god mat som ger kroppen de bäs-
ta förutsättningarna för att må bra på insidan. 
Jag tycker inte om förbud och jag tror heller 
inte att det fungerar. Jag unnar mig choklad 
och efterrätter helt utan dåligt samvete – men 
då njuter jag verkligen av dem också eftersom 

Hon satsar på en 
hållbar livsstil

IndrasHus är ett stödboende med inrikt-
ning mot missbruksproblematik. Leif Mola-
rin, medgrundare och verksamhetsansvarig 
berättar att han såg ett behov av ett boende 
för kvinnor som avslutat en behandling men 
som ännu inte var redo för ett liv helt på egen 
hand. Det skulle ligga på landsbygden, med 
djur på gården och närhet till naturen. 

Att arbeta med miljöterapi i en lugn och 
avslappnande miljö tillsammans med MI 
samtal har visat sig ge mycket goda resul-
tat berättar Leif utanför ett av husen, precis 
bredvid hagen där både får och höns spatse-
rar runt. 

På andra sidan hagen vandrar en av klien-
terna ned längs en stig på morgonpromenad 
med sin hund. 

Här är det självklart att man får ta med 
sina egna husdjur. Vi tar emot det mesta, till 
och med hästar om behovet finns. Livet på 
IndrasHus bygger på rutiner och eget ansvar. 
Klienterna ansvarar för städning, handling 

efter en budgetplan och matlagning med stöd 
från personalen. De går regelbundet på AA- 
och NA-möten och många praktiserar eller 

studerar. Målet är alltid eget boende och egen 
försörjning. 

Förra året startade IndrasHus ett nytt 
boende med samma inriktning men som 
även tillåter viss medicinering. 

Leif berättar att kvinnor med olika diag-
noser tidigare haft svårt att hitta passande 
stödboenden på grund av sin medicinering. 
Vi gav det en chans och det har fungerat bra. 
Vi uppmuntrar till bättre kost och träning, 
vilket har lett till att flera av tjejerna faktiskt 
har kunnat trappa ned med sin medicinering 
efter hand. 

Klienten med hunden kommer tillba-
ka från sin promenad. Hon berättar glatt att 
hon precis sett tre rådjur. Jag flyttar till en av 
utslusslägenheterna nästa månad säger hon. 
Men jag kommer fortfarande vara med på en 
del av aktiviteterna här, som yoga och aku-
punktur på veckorna. 

Läs mer på indrashus.se

FÖRETAGSPRESENTATION

STÖDBOENDET I NATUREN SOM FÖRÄNDRAR LIV
En timme norr om 
Stockholm, någon  

kilometer från E4:an 
mitt bland åkrar och 

skog ligger IndrasHus. 
Här bor motiverade  

kvinnor med olika 
 bakgrund men som  

har gemensamt  
att de vill förändra  

sin livssituation.
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Välj bland en mängd aktiviteter, behandlingar och föredrag

• Vandringar
• Cykelturer
• Core & Puls
• Meditation
• Line Dance

• Danspass
• Yoga & Qigong
• Behandlingar
• Kurser & föredrag
• Sång, musik & dans

Vi serverar härligt hälsosamma måltider lagade av våra   
   egna kockar. Naturligtvis även gluten- & laktosfritt!

Vi upprepar succén 
med en av våra mest 
populära artister 
och underhållare. 
Med inlevelse och 
charm sprider han glädje och energi till sin 
publik. Här blir många glada skratt! 

Eddie Oliva - 
åter hos oss!

           Speialistkompetens

Maj Blom
Medicine Doktor 

Charlotte Söderström 
Naturmedicinare 

                                             

                          www. halsoresor.se                     08-775 00 57  Strandgårdens Hälsoresor

Välkommen på en äkta hälsoresa till 
          Mallorca 15 - 27 oktober!Dansa loss med

Kristjan  Lootus 
från  Let´s Dance

                     Roliga dans- & fyspass      
                     på stranden eller egna    

                      privatlektioner.
                    Du väljer!

                     Låt dig inspireras!

Sängvätning, eller nattlig enures som är den 
medicinska termen, är vanligare än många 
tror. 

Var tionde sjuåring kissar regelbundet i 
sängen och en av hundra femtonåringar är 
sängvätare. Pojkar drabbas i större utsträck-
ning än flickor och den vanligaste orsaken 
är en senare mognad av de nervsystem som 
styr blåsan.

De flesta sängvätare upplever sitt pro-
blem som genant och de får inte sällan säm-
re självförtroende och oroar sig för att sova 
borta. 

Men det finns mycket hjälp att få. 
Behandling med moderna tekniker, till 
exempel enureslarm kan hjälpa sängvätare 
att bli och förbli torra på natten. 

Larmet består av en sensordel och en 
larmdel. När de första urindropparna når 
sensorn utlöses larmet – på så sätt lär sig 

barnet att reagera på kroppens egna signa-
ler och vakna innan det blir vått i sängen. 

Carin och hennes familj har kämpat 
länge med sonens sängvätning. Idag är han 
elva och har varit torr i ett år – tack vare 
larmbehandling. 

De valde ett litet, trådlöst larm där sens-
orn sätts fast i byxan och avger en signal när 
den kommer i kontakt med fukt. De för-
sta nätterna 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. 

Efter bara en knapp vecka började han 
vakna själv av larmet. Behandlingen tog två 
veckor och nu är han torr för gott.

Läs mer på 
sangvatningsbutiken.se
www.facebook.com/bedandbells/

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION

LARM GAV TORRA NÄTTER

DIGITALT FRISKVÅRDSKONCEPT 
LYFTER MEDARBETARNA

Bättre hälsa och starkare lagarbete. Det är 
grundpelarna i träningskonceptet Motion-
Race. Det webbaserade hälsoverktyget rik-
tar sig till företag som vill höja medarbetar-
nas välbefinnande – samtidigt ger det möj-
ligheter att koppla insatserna till det egna 
CSR-arbetet.

Hur funkar det?
– MotionsRace är ett skräddarsytt frisk-
vårdskoncept till företag som gör det möj-
ligt att skapa lag och sedan tävla mot andra 
– internt eller externt – i olika utmaningar, 
berättar Anna Ahlbeck som driver Aktive-
raMera, företaget bakom MotionsRace.

Utmaningarna kan vara allt från fysis-
ka aktiviteter till att man gör hälsosamma 
eller miljövänliga val, till exempel att man 
undviker socker och äter frukt och grönt. 
Alla lagmedlemmars insatser belönas med 
poäng. Genomsnittet bildar lagpoängen vil-
ket gör att utmaningar i befintliga arbets-
grupper funkar bra. Ranking, avklarade 
uppdrag och aktuellt poängsaldo går enkelt 
att följa på tävlingswebben och via en till-
hörande app.

– Här får man en tydlig bild av sina 
framsteg vilket skapar motivation och pepp 
för deltagarna. Dessutom kan man koppla 
till återkommande medaljchanser, det vill 
säga möjlighet att vinna virtuella medaljer 
kopplade till prestationerna.

– För att hålla utmaningen sund sätts 
ett maxtak för hur många poäng som kan 
samlas till laget. På så sätt räknas allas pre-
stationer, istället för att en i teamet, som är 
tävlingscyklist eller liknande, drar in alla 
poäng. 

En del organisationer väljer också att 
koppla MotionsRace till välgörande ända-
mål.

– Det kan till exempel vara att man 
matchar sina poäng med pengar som 
skänks till olika projekt, säger Anna Ahl-
beck.  

Läs mer på motionsrace.com

FOTO: KATARINA DI LEVA

min kropp inte har det där sockerberoendet. 
När fokus ligger på hur maten får en att må, 
och inte på hur den får en att se ut, så slipper 
man negativa krav kring sin kost, säger hon.

Vad har du på gång i höst?
– Det är en hel del roliga projekt. Jag ska 

bland annat gå en utbildning i coachande 
ledarskap och snart så lanserar jag och någ-
ra kompisar vårt eco-friendly klädesmärke 
Under the Same Sun. Jag kommer också vara 
ute och föreläsa och göra en del moderator-
jobb. Det är alltid massor att göra, men det 
är roliga saker.

Kristin Kaspersen
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Nanexa introducerar en helt ny och unik tek-
nologi – PharmaShell - som kan förse läke-
medelspartiklar med atomlagertunna och täta 
skal som när de introduceras i kroppen löses 
upp under kontrollerade former.

– Den globala marknaden för nanobasera-
de drug delivery-system är under stark expan-
sion och förväntas växa från 30 miljarder USD 
till 136 miljarder USD inom fyra år, säger med 
David Westerberg, VD för Nanexa.

Bolaget som består av ett ungt tvärveten-
skapligt team av forskare tillsammans med 
personer med många års erfarenhet inom 
läkemedelsindustrin grundades 2006.

Det högteknologiska forskningsföreta-
get har nu som målsättning att få till stånd ett 
antal licensavtal med ledande läkemedelsbolag 
avseende PharmaShell.

– Vi har följt den plan vi beskrev inför 
kapitalanskaffningen och håller fast vid de mål 
som satts upp; att vi ska ha tre kommersiella 
avtal under nästa år, säger David Westerberg.

Det nanometertunna skalet på läkemedlet 
skyddar kroppen mot läkemedlet och skyddar 
läkemedlet från kroppen.

– Om vi till exempel tittar på en cytosta-
tika-behandling så påverkar den kroppen 
negativt, den dödar friska celler såväl som 
cancerceller. Det är en oerhört tuff behand-
ling med många gånger svåra biverkningar. 
Genom PharmaShell så kan läkemedlet sty-
ras till tumören och en hög koncentration av 

läkemedlet ges lokalt vilket minimerar biverk-
ningarna och maximerar effekten, säger David 
Westerberg.

Han ser ytterligare utvecklingsområden för 
den unika teknologin.

– Vi kan skapa långa depåberedningar. 
Enkelt beskrivet så injiceras läkemedlet under 
hunden och därifrån administreras det i en 
jämn koncentration ut i kroppen under flera 
månader. För den med kroniska sjukdomar så 
skulle det innebära att patienten slapp ta medi-

cin varje dag och istället gå till läkare med någ-
ra månaders mellanrum. 

Vad händer nu?
– Vi har avslutat en första djurstudie som gett 
oss proof of concept, och vi är nu i en fas där 
vi pre-kliniskt verifierar data av PharmaShell. 
Vi kommer att fortsätta med djurstudier under 
2018 som en fortsättning på den avslutade stu-
dien och vi siktar på kliniska utveckling under 
2019, säger David Westerberg.

Terapeutisk Barnyogautbildning med 
Cecilia Hedström Årets barnyogalärare 2017

Utbildningen riktar sig till alla som har barn runt sig.
Här får du grunderna i att lära ut barnyoga.

I yogan får barnen utrymme att leka, vara kreativa,
lära känna sig själva, varandra och livet i nya former.

Nästa utbildning 28-29/10 och 27-28/1

Läs mer på yogabolaget.se, vi har även
kurser, workshops, gästlärare och klasser.

www.yogabolaget.se

FÖRETAGSPRESENTATION

RÄTT VERKAN PÅ RÄTT PLATS 
MED UNIK NANOTEKNIK

Nanoteknikföretaget 
Nanexa bryter in på en 

starkt expanderande 
marknad – drug 

delivery – en teknik 
som i korthet innebär 

att förse kroppen med 
läkemedel som efter 

transport får rätt 
verkan på rätt plats.

David Westerberg
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MedicWaves algoritmer har gett 
forskarna ett effektivt hjälpmedel 
i kampen mot cancer. Bolaget ge-
nomförde nyligen en nyemission 
för att inleda en kommersialise-
ring av affären genom att lägga 
sina analysmjukvaror som en 
molntjänst på Internet. Siktet är 
också inställt på en aktienotering.

Varje år diagnostiseras över 
50 000 cancerfall i Sverige med en 
dödlighet på runt 20 000 fall per år. 
Många hade kunnat räddas om tumö-
ren upptäckts i tid innan den börjat 
växa. Visionen är att genom ett enkelt 
blodprov hos en läkare kan hitta spår 
av cancern på ett så tidigt stadium att 
den kan behandlas utan någon risk för 
spridning och utan anledning till oro 
för patienten.

Ett steg på vägen mot denna vision 
är MedicWave Spectrolyzer som är en 
specialanpassad mjukvara för analys 
av biologiska data från masspektrome-
triinstrument. Forskningen använder 
i allt högre utsträckning masspektro-
metriteknologi för att hitta sjukdomar 
i ett tidigt skede genom att analysera 
kroppens proteiner och identifiera 
biomarkörer som visar förändringar i 
proteinerna. Forskarvärlden menar att 
proteomiken, läran om vilka proteiner 
som finns i kroppens celler, kan bryta 
igenom den barriär som genforskning-
en stött på genom att på ett mycket 
tidigt stadium spåra potentiellt farliga 
sjukdomar som exempelvis cancer i 
olika former. 

− Att analysera proteiner är dock en
komplex utmaning då datamängderna 
är så omfattande att analysfasen blivit 
en flaskhals. MedicWaves automatise-
rade mjukvarutverktyg löser detta pro-
blem, säger bolagets VD Karl Hillgård.

Sex års utvecklingsarbete
Efter inledande utvecklingsarsbe-
te i universitetsvärlden grundades 
Halmstadbaserade MedicWave 2005 
av Tobias Persson och Michal Lysek för 
att färdigställa specialanpassad mjuk-
vara för hantering av datamängderna 
från masspektrometriinstrument. Efter 
ytterligare sex års utveckling kunde 
bolagets programmerare presentera en 
färdig produkt som testats av forskare 
sedan 2012.

Bolagets mjukvara går under namnet 
MedicWave Spectrolyzer och är en 
produktsvit med analysprogram för 
olika typer av protein och metaboli-

kanalyser av data från olika typer av 
masspektrometriinstrument. Förutom 
cancerforskning används bolagets 
mjukvaruverktyg bland annat vid 
forskning rörande Alzheimers och 
multipel skleros.

Snabbt växande marknader
Masspektrometritekniken har revo-
lutionerat proteomiken och medfört 
att bioinformatiken − dataanalys och 
utveckling av medicinsk mjukvara 
− idag är en fundamentalt viktig del
inom proteomiken med enormt stora
möjligheter.

– Utvecklingen går rekordsnabbt
och masspektrometrin får ständigt nya 
användningsområden. Det finns ett 
snabbt växande behov av mjukvaror 
som kan hantera de tunga datamäng-
der som utvinns. Här verkar MedicWa-
ve i den absoluta frontlinjen inom en 
nisch med mycket stor utvecklingspo-

tential, säger Karl Hillgård.
Marknaden för MedicWaves pro-

dukter kan delas in i befintliga och 
potentiella delmarknader såsom mo-
lekylspektroskopi, masspektrometri, 
metabolomik, bioinformatik, proteo-
mik och biomarkörmarknaden vilka 
tillsammans beräknas omsätta cirka 40 
miljarder USD.

Flyttar upp i datamolnet
MedicWave har nu tagit det strategiska 
beslutet att flytta upp sina produkter i 
”datamolnet” och erbjuda dem som en 
molntjänst.

− Fördelarna för oss och våra kunder
är stora. Prestandamässigt förvandlar 
vi på det här sättet en vanlig enkel 
dator till en potentiell superdator och 
ger kunderna i princip obegränsad be-
räkningskraft. Alternativet för kunden 
är att köpa datorer för mångmiljonbe-
lopp och anställda systemadministra-
törer för drift och underhåll. Genom 
att molntjänsten ger mer kapacitet för 
mindre pengar sänker vi tröskeln för 
köp hos kunderna avsevärt, framhåller 
Karl Hillgård.

För MedicWave betyder det att bola-
get byter en större engångslicensintäkt, 
som kräver ett investeringsbeslut på 
hög nivå hos kunden, till något som 
mest kan liknas vid ett abonnemang, 
vilket är betydligt lättare att teckna sig 
för. 
− När vi är igång med molntjänsten går 
vi in i en kommersialiseringsfas av 
affären där planen är att notera bolaget 
Q4 2017. 

Mjukvara i molnet hjälper forskare rädda liv
ANNONS

Arbetet med forskning och utveckling leds bland annat av MedicWaves båda grundare 
Tobias Persson med sitt unika fokus på programmering, och Michal Lysek som drivs av 
sitt intresse för biologi och datorer.

MedicWave_framtidens_vard.indd   1 2016-10-19   14:04

Kairon Reflexologiskola

www.kairon.se

Utbilda dig till terapeut och hjälp dina medmänniskor
med vår moderna, unika och kraftfulla zonterapi.

Väx som människa - Väx som terapeut

Utbildningsstart 1-2 ggr per termin. Skolor i Stockholm och Göteborg.  
Intresserad? Ring lärare Marianne Olsson 0709-660233 eller läs mer på kairon.se.

Kursstarter
Stockholm: 5-8 januari  
Göteborg: 2-5 mars
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Smögen SPA erbjuder:
• Galvaniska skönhetsbehandlingar
• Scanning av antioxidantvärde
• Träningsprodukter
• Skönhetsprodukter
• Må bra resor - Träning / Yoga / Spa / Mat
• Temaresor - Smögen / Kiruna / Stockholm
• Företagshälsovård - Träning / Yoga / Massage
• Föreläsningar - Träning / Yoga / Andning / Kost

Catharina Geete, Ägare av Smögen SPA.

smogenspa.se
För mer info: Ring 08 6735393 - 0708 183828   

eller mejla info@smogenspa.se

Smögen SPA Döbelnsg. 47-49, 6 tr. 113 52 Stockholm
Oskar Fredriksg 23, 456 51 Smögen SMÖGEN - STOCKHOLM

YOGA & PERSONLIG TRÄNING 
I LUGN & HARMONISK MILJÖ  

 Smögen      Stockholm
En kropp och själ i balans skapar känsla av välbefinnande. I mindre grupper med fokus 

på Dig inspirerar vi till mer glädje och energi. Vi finns på Smögen och i Stockholm. 

• Hatha yoga  
• Yin yoga 
• Yoga tunes Therapy balls
• Medveten Andning
• Stavgång med BungyPump
• Funktionell utomhusträning
• Massage
• Mind To Body

– Regelbunden motion gör inte bara gott för 
kroppen. Det gör oss piggare, mer kreativa och 
mindre deprimerade också, säger han.

Arninge Rehab riktar sig till alla männ-
iskor som upplever olika typer av problem 
och smärta i muskler och leder. Fokus ligger 
på hållbar behandling och träning. Naprapat-
behandlingar, massageterapi, personlig trä-
ning och PT-yoga är några av tjänsterna som 
erbjuds på Arninge Rehab. Hit kommer såle-
des både elitidrottare och helt otränade. 

– Vi ser att människor som jobbar på kon-
tor ofta sitter still hela dagarna. Det ger upp-
hov till smärta i rygg, axlar och nacke. Mus-
arm är också en förslitning som är vanlig.

Hur kan man förebygga den här typen av 
problem?
– Är man stillasittande åtta timmar om dagen 
så räcker inte en timmes motion i veckan. Jag 
tror det är viktigt att vi får in ett mer rörelse-
baserat beteende på kontoren, att man tar små 
regelbundna pauser, rör på sig och utnytt-
jar tiden till och från jobbet som perioder för 
rörelse. Kroppen är ett verktyg och den tycker 
om att användas, säger Magnus Hård.

Manus Hård har lång erfarenhet. Som nap-
rapat har han genomgått en gedigen utbild-
ning med fyra års studier och ett femte år med 
praktik. Han har varit verksam i 25 år och han 
har märkt att synen på naprapatyrket har änd-
rats och metoderna har utvecklats.

– När jag började så var man skeptisk till 

naprapati men nu har forskningen hunnit i fatt 
och man har bättre förståelse för nyttan – och 
man har insett att förebyggande, hälsofräm-
jande arbete är något som innebär  minskade 
sjukskrivningar och frånvaro. 

– Utifrån det som vi naprapater vet om 
kroppen och dess belastning kan vi också 
förklara hur man ska göra för att träna och 
motionerar på rätt sätt, det vill säga hur man 
tränar och stärker kroppen på rätt sätt så att 
man inte sliter ut den.

För närvarande håller Magnus Hård på att 
lära sig att använda diagnostiskt ultraljud för 
att kunna erbjuda ännu bättre behandlingar.

– Med ultraljudets hjälp kan man enkelt 

utesluta olika typer av skador och således ge 
en exaktare diagnos och följande behandlings-
plan, säger han.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Det känns förstås kul när man kan hjäl-
pa någon som har haft problem och smärta 
länge. Det är också en stimulerande utma-
ning att ta sig an en patient som varit runt 
på flera olika ställen utan att bli bättre, hitta 
en ny vinkling på problemet och presentera 
en lösning. Min kompetens är att metodiskt 
hitta en behandlings/rehabplan och köra 
den, utvärdera den och följa upp och om det 
behövs justera vad patienten ska göra.

Att patienter och klienter ska få en tydlig 
plan för vårdinsatsen är nämligen  A och O, 
menar han.

– Om man vänder sig till vården för att 
få hjälp, ja då ska man också begära att få 
vara delaktig i processen och de olika stegen 
i behandlingen. Det är viktigt att fråga vilket 
upplägg som är bäst och vad man kan förvänta 
sig av behandlingen.

Vad händer hos er framöver?
 – Vi håller bland annat på att utveckla en 
kurs i nålbehandling för långvarig smärta. 
Det är en metod som är väldigt effektiv på 
många typer av smärttillstånd – bland annat 
är det otroligt effektivt mot gubbvad, säger 
Magnus Hård.

Läs mer på arningerehab.se

Magnus Hård driver Arninge Rehab.

FÖRETAGSPRESENTATION

FOKUS PÅ HÅLLBAR TRÄNING 
OCH BEHANDLING

En inaktiv tillvaro med 
mycket stillasittande 
är direkt skadligt för 

hälsan. Det vet Magnus 
Hård. Han driver 
naprapatkliniken 

Arninge Rehab och är 
specialist på besvär 
i muskler och leder.
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www.sockerskolan.se
info@sockerskolan.se
Cristina Krügnell 070-781 14 28
Jessica Eibladh 070-999 88 95
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HÅLL UT!
Snart öppnar Norrtäljes enda leverantörsoberoende 
hörselmottagning.

Audionomerna Emil Falk och Elisabeth Andersson kommer 
att hjälpa dig med allt som rör hörsel fr.o.m. slutet av mars.

Boka tid redan idag på 08-720 14 00

Arbetargatan 31Bryggargatan 10www.hörbart.se Stora brogatan 12 A
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Eftersom att så många har hittat till Hörbart i Norrtälje  
utökar vi verksamheten under hösten.

Du är självklart välkommen även om du är listad på annan mottagning.

Boka tid på 08-720 14 00. Välkomna!

Tack för förtroendet!

INNOVATIONHALSA.COM

 Under de senaste dagarna har jag tänkt en 
hel del på detta med vikten. Hur det för mig 
alltid varit en skam. Jag har sett till att klip-
pa bort storleksmärkningen på mina kläder 
så ingen skulle kunna se vilken storlek jag 
hade. Jag skulle aldrig i livet ha nämnt min 
vikt för någon. Jag förstår nu, när skygglap-
parna är borta, att alla ju såg min övervikt, 
men jag förträngde för att sockerberoendet 
var så djupt rotat i mig. Jag blundade för hur 
det var även om jag många gånger grät då jag 
skulle köpa kläder. Jag tänker då på hur led-
sen jag var när såg att ett av mina klädesplagg 
som tog upp nästan hela raden på klädstreck-
et i badrummet. För att slippa se det torkade 
jag ofta mina kläder lite ihopdragna. 

Många gånger jag varit på middag med 
vänner har samtalen glidit in på bantning. 
Idag vet jag att det var av kärlek till mig, men 
då kändes det bara jobbigt. Jag slog dövörat 
till och åt lite mer för att döva den ångest jag 
kände att dessa samtal medförde. Självklart 
satt jag inte vid bordet och kastade i mig mer. 
Nej, jag tog i smyg av min medhavda nöd-
proviant!

Jag vet av egen erfarenhet att socker är en 
stark drog som man inte blir av med i en fing-
erknäppning. Det krävs att vi sockerberoen-
de når våran botten och söker hjälp. För min 
del gjorde jag det när min man talade om för 
mig att han inte längre trodde på mig när jag 
ännu en gång sa att jag skulle börja äta rätt 
och träna. Sockerberoende är en egoistisk 

sjukdom. Man tänker bara på sig själv och 
ser inte hur man plågar sina nära och kära. 
Jag behövde ha hjälp. 

Jag minns den där måndagsmorgonen 
då jag satt framför datorn för att logga in på 
SockerSkolan inför min första lektion. Det 
bättre och sämre jaget förde livliga diskussio-
ner i huvudet. 

Den ena sa "Du är inte klok som betalar så 
mycket pengar för att sluta med socker. Det 
klarar du på egen hand bara du lägger man-
ken till." Medan den andra sa "Tänk efter nu, 
vad har inte allt godis, glass, bullar och kakor 
kostat dig. Har du någonsin lyckats på egen 
hand? Nu fortsätter du och går kursen." Jag 
lyssnade på den bättre rösten inom mig och 
loggade in. 

Jag mår så pass mycket bättre nu och vikt 
tappar jag stadigt varje vecka, men det är 

bara en bonus om jag jämför hur mitt måen-
de och energi har förändrats. Jag har bytt ut 
mitt gamla intresse av att fika till att vandra, 
om några veckor ska jag bestiga min första 
topp tillsammans med min man och vänner.

Idag är jag på god väg att leva ett fantas-
tiskt liv med min familj där jag orkar göra allt 
det jag vill. 

Jag kommer alltid att vara beroende av 
socker. Håller jag mig från att äta sockret och 
ta hjälp av alla verktyg som jag fått från Sock-
erSkolan då håller jag mig på tillfrisknandets 
väg och det är min avsikt att fortsätta att göra 
så en dag i taget.

Sockerberoende kan se ut på många olika 
sätt. Känner du igen dig i Mariannes berättel-
se eller har andra frågor om sockerberoende? 
Tveka inte att kontakta oss, det kan vara ditt 
livs viktigaste samtal.

FÖRETAGSPRESENTATION

MARIANNE TILLFRISKNAR I SITT SOCKERBEROENDE 
TILLSAMMANS MED SOCKERSKOLAN

Idag är det dag 92 
som sockerfri och 

nästa vecka uppnår 
jag tresiffrigt i dagar. 

Jag uppnår ett delmål 
i mitt liv, om några 

veckor ett annat.

Idag är jag på 
god väg att leva ett 
fantastiskt liv med min 
familj där jag orkar 
göra allt det jag vill.



Kicki: +46 (0)702 58 53 54, Marcus +46 (0)704 55 48 22 

www.pharmalight.se • info@pharmalight.se • Följ oss på facebook! 

Together with us champions are  
made when no one is watching

NATURLIGT - OFARLIGT - SNABBT

Handhållen, 25 W Super Pulsed 
Laser, 8 timmars behandlingstid, 
möjlighet till halv behandlingstid  
för äldre och barn

• 470 NM blått LED ljus, bl a till 
MRSA

• 640 nm rött LED ljus, bl a till 
sårläkning 

• 875 NM infrarött ljus, bl a vävnad 
och leder 

• 905 nm super Pulsed Laser, utan 
skadlig värmeökning i vävnad 

• Statiskt magnetiskt fält, 35 mT, 
underlättar cirkulationen

PharmaLight.se introducerar 

Multi Radiance Medic 
på den Skandinaviska marknaden
MRM har funnits i 20 år, finns i 30 länder, 400 000 
sålda enheter, över 20 000 professionella utövare

BEVISAD
Multi Raciance Technology har bevisat att deras teknologi fungerar 
utan begränsningar!

OPTIMERAD
MR4 Active har optimerats för att säkert leverera mesta möjliga ljus 
till djupvävnader och underlätta upptagning.

ÖVERLÄGSEN
I kliniska studier är superpulserande lasers överlägsna klass IV lasers 
vad gäller säkerhet, inflammationskontroll, smärtlindring, infektions-
kontroll och sårbehandling.

INTRODUKTIONSPRIS

1/10 - 1/11 2017
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2012 sålde han Kungsängen men fortsatte att 
driva sidoverksamheten Pass of Sweden – en 
högkvalitativ tillverkare av ställbara sängar.

– Vi tillverkar sängar helt efter kundens 
önskemål. Allt produceras på plats här i Väs-
terås och vi ger 30 år garanti på alla våra 
sängar och även på vår lyftmekanik, säger 
han.

 Sovrummet har utvecklats från en plats 
där man bara sover till ett andra vardagsrum. 
Det är här vi sitter med våra surfplattor och 
datorer. Här är platsen man slappnar av och 
myser. Således behövs en säng som är anpass-
ningsbar för mer än bara sömn.

 – Det innebär att du enkelt och steglöst 
kan ändra liggläge, sitta skönt och hela tiden 
hitta en position som känns bra. Det är ock-
så en fördel att kunna ändra läge om man till 
exempel är förkyld, har hjärtproblem eller 
ont i ryggen, säger Michael Viberg.

 Lyftmekaniken i Pass of Swedens sängar 
är robust och enormt tålig mot slitage. Samti-
digt är den konstruerad i lätta material.

 – Vår filosofi är att om du köper en ny 
säng så ska den hålla så länge du vill ha den.

 
Vad är viktigt att tänka på innan man 
köper ny säng?
 – Det viktigaste är helt enkelt att utgå från 
vad man själv tycker om. Gillar man mjuk 
säng, ja då ska man ha en mjuk säng. Före-
drar man att sova på magen är en lite fastare 

säng bättre, samt om man är äldre eftersom 
det är lättare att vända sig då. Det är också 
viktigt att sängen är bred nog så att man 
inte riskerar att rulla av den. Vi har mel-
lan 30 och 40 olika bäddmadrasser i olika 
hårdheter och kan enkelt matcha madrass 
med kundens behov och önskemål. Vi kan 
också skräddarsy så att madrassen har olika 
hårdhet för axlar, höfter och så vidare.

 – Många utgår ofta från sängens utseen-
de, att den ska se snygg ut, men det viktigaste 
är ju att den främjar god sömn och passar ens 
kroppstyp, säger Michael Viberg.

 Fabriken, kombinerad med showroom, 

hittar man i Västerås. Pass of Sweden-butiker 
finns också i Arninge centrum i Täby och nu 
även på Länna Handelsplats i Huddinge.

 – Vi har valt att behålla produktionen i 
Sverige av flera anledningar. Dels innebär det 
att vi har full kontroll över alla processer och 
kan enklare säkerställa att kvaliteten hålls på 
hög nivå och priserna kan hållas nere. Det 
finns också en tydlig miljöaspekt eftersom vi 
på det här sättet slipper långa transporter och 
leveranstider, säger Michael Viberg.

Läs mer på passofsweden.s

FÖRETAGSPRESENTATION

SKÖNARE SÖMN 
MED STÄLLBAR SÄNG

Michael Viberg är en 
av Sveriges mest erfar-
na sängtillverkare. Han 

startade Kungsängen 
och har utvecklat en 

flera patent för 
 innovativa lösningar 

för sängar. 

Michael Viberg



 BOKA KONFERENS

Någon helt annanstans

oijared.se     Tel: 0302 - 373 00

Kombinera mötet med promenad, löpning eller mountainbiketur. 

Skapa energi och kreativitet. Bor gör du i vårt nya hotell.

Välkommen till Öijared – en egen värld.
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– Idag har vi strax under 49 000 medlemmar 
och så har det varit under många år, samtidigt 
som mer än en miljon barn och vuxna lever 
med en reumatisk sjukdom, vilket betyder att 
vi borde kunna ha betydligt fler medlemmar, 
säger Lotta Håkansson.

Vi passar på att konstatera att hon har sam-
ma efternamn som föregående ordförande 
Hans Håkansson, som idag är vice ordföran-
de, och de är inte släkt. 

– Nej, vi har ingen successionsordning i 
förbundet, kommenterar hon med ett skratt, 
jag tillträdde i juni och är vald på fyra år.

Den internationella kampanjen "Don't 
delay – connect today!" i Sverige översatt till 
"Du – Ta kontakt nu!", som drar igång på Reu-
matikerdagen den 12 oktober, syftar till att få 
fler att söka vård tidigt.

– Ju tidigare du får en diagnos och behand-
ling desto bättre. När trötthet och värk sätter 
in så bryts kroppen ner ju längre du väntar, 
säger Lotta Håkansson.  

Det finns cirka 80 diagnoser, men det 
kommer ständigt nya.

– Idag talar man om upp till 200 olika 
diagnoser. Känner man av värk så bör man ta 
kontakt med vården. Med e-hälsa och digita-
liseringen så är de flesta pålästa och vet myck-
et om sig själva. Som patient kan man ha med 
sig en massa kunskap till läkaren men det är 
kanske inte rätt bild. Tillsammans med läka-
re kan man få rätt diagnos och därmed också 

rätt hjälp vilket minskar risken för till exempel 
hjärt- och kärlsjukdomar.

Reumatiska sjukdomar drabbar främst 
kvinnor 50 plus, men kan också drabba betyd-
ligt yngre.

–Med de mediciner som finns idag så syns 
det många gånger inte att man har sjukdomen. 
Vilket gör att man kanske inte alltid får för-
ståelse för att man inte orkar lika mycket som 
tidigare. Vi arbetar intensivt med att utbilda 
och synliggöra de reumatiska sjukdomarna 
övriga sjukdomar i rörelseorganen. Förhopp-
ningsvis så kan vi även inspirera till ett ökat 
välbefinnande i vardagen. 

För de flesta är den så självklar att vi mär-
ker vad den gör först om vi blir utan. 

Undersök möjligheter till alternativa 
behandlingar och olika metoder för smärtbe-
handling  genom t ex till med värme, kyla och 
massage, beroende på vilken  typ av smärta 
du har, så  kan  massage vara till mycket stor 
hjälp. För att lindra smärta på ett naturligt 
sätt, så är massage även bra för dig som  reu-
matiker eller bara dig med smärta  och ömma 
muskler. Massage ökar blodflödet, närings-
ämnen och mineraler -  men framför allt för-
svinner alla slaggprodukter fortare. 

Massage minskar muskelspänningar, för-
bättrar blodcirkulationen och främjar mat-
smältningen. 

det finns idag  ett stort urval av massage-
produkter för att lindra smärta , genom att 
använda olika hjälpmedel till att massera 
axlar, nacke, rygg, händer och fötter. 

 Det vi vet är att massage ökar din allmän-
na  livskvalitet och frigör också ett "lugn och 
ro hormon" oxyticin som ger dig en kombi-
nation av fysiskt och psykiskt välbefinnande. 
Hitta din naturliga  och personliga massage-
hjälpmedel för just din smärta. 

Du kan behandla dig hemma själv genom 
elektriska massagehjälpmedel samt massa-
ge produkter som du styr och hanterar själv.  
Reumashop har bra kända varumärken som  
Beurer, OBH Nordica och Lanaform. Vellof-
lex och Tempur . Vi är övertygade om att du 
kan hitta  hjälpmedel som passar just dig  av 
de 700 st olika hjälpmedel och produkter, 

som  kan öka din livsenergi och smärtlind-
ring i din vardag och ge dig ökad livskvalitet.

Massage hjälper effektivt mot:
• Trötthet
• Huvudvärk
• Stress
• Stela och spända muskler
• Sömnbesvär
• Reumatiska besvär
• Cirkulationsbesvär
 

För ett ökat välbefinnande 
www.reumashop.se och
www.psoriasishjälpen.se

FÖRETAGSPRESENTATION

MASSAGEHJÄLPMEDEL 
FÖR DIG MED SMÄRTA

Läkemedel som är 
smärtlindrande, är ett 

måste för många 
reumatiker. 

Kerstin Uvnäs Moberg, 
professor i fysiologi är 
en av världens främsta 
experter på oxytocinet 

och dess effekter.
- Beröring är livsviktig. 

DE ÖKAR MEDVETENHETEN OM 
REUMATISKA SJUKDOMAR

Lotta Håkansson är ny 
ordförande för 

Sveriges största
patientorganisation, 

Reumatikerförbundet, 
och med sin bakgrund 

som kommunalråd i Jär-
fälla är hon väl 

medveten om vikten av 
en bra dialog – oavsett 

om det gäller 
medlemmar, politiker 

eller vård och akademi.
Ju tidigare du får
 en diagnos och 
behandling desto bätt-
re. När trötthet och 
värk sätter in så bryts 
kroppen ner ju längre 
du väntar
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Sluta-Röka-Linjen är en nationell, kostnadsfri 
och mycket framgångsrik avvänjningstjänst 
som sedan starten 1998 har hjälpt tusentals 
rökare och snusare att bryta beroendet. 

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

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

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

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

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

Ju större kunskap man har om beroendet 
och dess mekanismer, desto större chans har 
man att sluta röka.
– Därför är det mycket bra att vända sig till 
professionell hjälp för att lära sig så mycket 

som möjligt. Det ger dig en chans att hante-
ra beroendet bättre och identifiera risksitua-
tioner. Sannolikheten att lyckas är helt enkelt 
mycket större när man får hjälp.

För att skapa ännu större tillgänglighet har 
Sluta-Röka-Linjen utvecklat konceptet ytter-
ligare genom att nu också erbjuda en chatt-
funktion som kommer inom kort. Dessutom 
har man nu tobaksavvänjning med tolk.

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

patienter om Sluta-Röka-Linjen.

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

www.heladinhalsa.se

FÖRETAGSPRESENTATION

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

långt ifrån regeringens  
mål att fasa ut rökningen  

till år 2025. Det finns  
kompetent hjälp att vända 

sig till, för den som vill  
fimpa för gott.

STÖD PÅ VÄGEN MOT SISTA BLOSSET

INFO

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

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

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

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

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



ANSIKTSBEHANDLINGAR BY IMAGE SKINCARE
10% per behandling.
20% vid köp av kurbehandling om 6 tillfällen.
Fri konsultation.

IMAGE Skincare är ett amerikanskt, evidensbaserat och 
kliniskt hudvårdsbolag som erbjuder professionella akti-
va produkter och effektiva behandlingar i kemisk peeling.

• Fritt från parabener
• Inga djurtester.
• Framtaget av ett team med plastikkirurger, kemister, hudläkare   
   och andra hälsoexperter.
• Antioxidanter, stamceller, retinol, AHA/BHA’S

PERSONLIG TRÄNING HEMMA HOS DIG
Styrketräning och/alt löpträning.
Vi ses vid avtalad tid utanför din port och kör utomhus oavsett 
väderlek.
Gäller inom tullarna i Stockholm.
Om Du bor utanför ses vi centralt – Tantolunden, Hagaparken alt 
Vasaparken.

KINESIOLOGI
20% prova-på-rabatt vid första tillfället

www.rebeccamiller.se

Rebecca Miller

Anita Svensson driver Levande Föda på vack-
ra Skeppsgården i Valdemarsvik. Hon för 
vidare den filosofi och tradition som rörel-
sens grundare Dr Ann Wigmore skapade 
i USA redan på 60-talet. På Skeppsgården 
erbjuds olika kurser och utbildningar inom 
Levande Föda året runt. 

– Bland annat har vi en mycket uppskat-
tad kockutbildning som sträcker sig över 10 
veckor. Då får man möjlighet att lära sig laga 
olika rätter inom levande föda, samtidigt som 
man lär sig vår näringslära samt hur man 
presenterar maten och filosofin på bästa sätt. 
Efter avslutad kurs får man ett diplom som 
visar att man är behörig kock inom Levande 
Föda, säger hon.

All kost inom Levande Föda bidrar till att 
kroppen blir basisk och på så sätt motver-
kar försurning. En basisk kropp är en frisk 
och ren kropp, menar Anita Svensson. Maten 
processas på olika sätt, till exempel genom 
odling, groddning och mixning, så att det 
på så sätt bli lättare för kroppen att ta upp 
näringsämnena. Kursdeltagare får lära sig 
från grunden hur man äter och lever enligt 
Levande Föda. 

– När man växlar om till den här dieten 
så börjar man först med en avgiftning samt 
tarmsköljning, för att få ut slaggproduk-
ter och gifter ur kroppen. Den tredje dagen 
kan man känna sig lite hängig men det vän-

der snabbt och man mår snart mycket bättre. 
Med Levande Föda kan man känna sig mer 
pigg, frisk och balanserad. Kroppen får en 
ny energi och motståndskraft, menar Anita 
Svensson.

Vilka typer av livsmedel ingår då i Le-
vande Föda?

– Allt vi äter innehåller ämnen som aktiverar 
och stärker kroppen, till exempel antioxidan-
ter, vitaminer och mjölksyrebakterier. Bland 
annat är valnötter, rödlök, rucola, persilja 
och grönkål exempel på den typen av mat. 
Korsblommiga växter, till exempel broccoli, 
blomkål och vitkål innehåller många av de 
näringsämnen som främjar ett långt liv, säger 
Anita Svensson.

Olika kurser inom Levande Föda finns att 
ansöka till året runt. Förutom kostläran får 
man också lära sig det medvetna tankesättet 
som genomsyrar rörelsens filosofi.

– Man får helt enkelt en bättre förståelse 
för sig själv, sina tankar och sitt välmående, 
säger Anita Svensson. 

Läs mer på livingfood.nu

FÖRETAGSPRESENTATION

LEVANDE FÖDA
KAN GE HÄLSOFÖRDELAR

Med ett medvetet för-
hållningssätt till kost 
och livsstil kan man 

uppnå en god och 
hållbar hälsa. Det är 
utgångspunkten för 

Levande Föda, 
en rörelse som 
förespråkar en 

vegansk oupphettad 
kost i huvudsak 

baserad på groddar, 
frön, nötter, säd, 

grönsaker, bär 
och frukt.  
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Potatis har det i särklass högsta mättnadsindexet bland våra vanliga livsmedel.  
Den innehåller förhållandevis lite kolhydrater per portion men har ett rikt innehåll  

av vitaminer, mineraler och antioxidanter. En portion potatis ger dig t ex endast  
7% av dagliga energibehovet men ca 30% av dagsbehovet av vitamin C, B6 och  

mineralen Kalium. Även rikt på det för kvinnor viktiga vitaminet Folat. 

– Mättar länge och är lågkalorimat!
– Kan varieras i det oändliga!

www.svenskpotatis.se

Gilla oss på  
facebook

SMAK- märkt potatis  
garanterar kvalitetspotatis

Gratinerade 
potatishalvor 
180 kalorier 
per portion!

Foto: Björn Tesch

– Mer info och spännande recept på:
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På eftermiddagen samma dag som han blev 
sjuk stötte Gabor och hans resesällskap på en 
bondmora som var ute och vallade sina jakar. 
Hon hade en lite flaska med sig, innehållande 
en ”starkt luktande olja” och frågade om de 
vill smaka den för att bli av med sina förkyl-
ningar. De flesta i gruppen var skeptiska och 
vägrade. Men Gabor var inte rädd.

– På morgonen, dagen efter jag druckit 
vätskan så var jag helt frisk. Helt återställd. 
Då insåg jag att jag hade snubblat över något 
fantastiskt, säger han.

Så vad var det då i den där bondmorans flas-
ka? Drycken heter Sancho, vilket på nepale-
siska betyder "må bättre", och är ett örtelix-
ir bryggt på sju olika örter som alla växer i 
Himalayas sluttningar. 5000 personer plockar 
de vilda örterna. Gabor insåg dess potenti-
al och kom överens med lokala tillverkare att 
börja importera Sancho till Sverige. Örtelixi-

ret kan tas både när man är sjuk och i före-
byggande syfte och fungerar också utvärtes 
på till exempel insektsbett och andra lättare 
hudirritationer. Sancho går att hitta i hälso-
kostbutiker och på Gabors egna webshopp: 
www.lifeport.se I Himalaya området används 
produkten från vaggan till graven. 

Skanna/klicka på qr-koden nedan och se 
filmen som presenterar Sancho!

– Jag var så tacksam att universum lät mig 
”snubbla & snörvla” över den här fantastiska 
produkten så för mig har det varit viktigt att 
ge tillbaka. LifePort skänker varje år pengar 
till tre nepalesiska byar, Taksar, Kalimati och 
Snow View English Boarding School, och har 
på så sätt bland annat bidragit till att toaletter 
byggts och barn från bergsbyarna får möjlig-
het att gå skolan. Vi har även bidragit till sol-
paneler och batterier så att fler har fått till-
gång till elektricitet, berättar Gabor. Husen i 
de två första byarna har fortfarande stampat 
jordgolv – 2017!

 
Förutom Sancho har LifePort också import 
av Tibetanska gojibär de renaste och bästa 
gojibären i världen, gojibärens Royce Rolls. 
De växer vilt på Tibets högplatå därav att de 
är extra rena och fria från kemikalier från 
såväl luft som vatten. Gojibär tillhör katego-
rin "super food"  

– Gojibären kallas det röda guldet och det 
är enkelt att förstå varför. Den höga halten 
antioxidanter 25000 – 30000 på Orac-ska-
lan – som ligger långt, långt över till exempel 
blåbär, apelsin och spenat – gör så att krop-
pen inte bryts ner och härsknar. Det har varit 

känt inom den österländska läkekonsten i fle-
ra tusen år och nu visar modern forskning 
också på de stora hälsoeffekterna.

– I och med att våra gojibär är så poten-
ta så räcker det att man äter cirka 10 gram 
om dagen, för att uppnå den terapeutiska 
effekten! Man kan äta dem som de är, eller 
ha dem på morgonfilen, i te eller i en sallad, 
säger Gabor.

Vilka effekter kan bären ge?
– Bland annat kan gojibären hjälpa till att 
reglera blodsockret, det kan boosta immun-
försvaret och bromsa kroppens åldringspro-
cess.

Med ett allt större fokus på hälsa och kost 
märker Gabor att fler och fler får upp ögo-
nen för de naturliga, hälsosamma produkter-
na från Himalaya.

– Intresset ökar hela tiden, säger han.

Läs mer på www.lifeport.se

I februari 2001 befann sig Gabor Kovacs Jr  
i Himalaya för ett par veckors vandring i den 

mytomspunna bergskedjan. Vid Mount Everest 
Base Camp blev han plötsligt sjuk i en kraftig för-

kylning med feber, halsont och huvudvärk – ett 
tillstånd som inte underlättades av att befinna 

sig på ca 5 500 meters höjd över havet.

HAN  HITTADE 
HÄLSAN

I HIMALAYA

FÖRETAGSPRESENTATION

• En studie från på Institutet för 
Näringsforskning i Beijing visar att 
tibetanska gojibär är rika på bland 
annat: Fettsyror Omega 3 och Omega 
6, 18 aminosyror (inklusive de 8 es-
sentiella, Betain, Betasitosterol, Ka-
rotenoider, Cyperon, Fysalin, Lutein 
och Zeaxanthin). 
Dessutom innehåller de germanium, 
ett mineral som sällan påträffas i 
födoämnen och som är känt för att 
ha ansenliga cancerhämmande egen-
skaper. 

• Gojibären anses bland annat vara 
smärtlindrande, antibakteriska, 
cancerhämmande, ålderhämande, 
stresshämmande, antiinflammatoris-
ka, antioxiderande, antiviriska, hjärt-
protektor, sårläkande, avgiftande, 
lättsmälta och energigivande.

• En del av LifePorts överskott på 
gojibären går tillbaka till tibetanska 
ungdomarna som vill läsa tibetansk 
medicin på tibetanska.

Skanna/klicka på qr-koden nedan och 
se filmen som presenterar Sancho!

KORT OM GOJIBÄR

Du får 2 flaskor Sancho à 165 kr/st samt 
en extra flaska och fri frakt för  
endast 330 kr! (Du sparar ca 262 kr)
Du får 2 påsar äkta Tibetanska Gojibär 
för endast 298 kr + en flaska Sancho 
(värde 186 kr) + frakt 44 kr

Beställ via www.lifeport.se
eller via kundtjänst: 0290 76 76 80

ERBJUDANDE!
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DE PERFEKTA 
FÖRHÅLLANDENA FÖR

MORGONDAGENS
HÄLSOVÅRD

Norrland. Här är vägarna längre och medelåldern högre än någon annanstans.  
En del kallar det avfolkningsområde, där man inte kan bo. Vi kallar det perfekta förhållanden 

att skapa morgondagens sjuk- och hälsovård. Här utvecklar vi virtuella vårdrum som  
krymper avståndet mellan patient och läkare. Vi tror nämligen på att du ska kunna bo där  du 

vill, ett digitalt stenkast från hälsocentral och sjukhus. Se filmen om hur vi gör Sverige och 
världen en bättre plats att leva på. www.nhiab.com/filmen

Partners:  Ericsson  |  Microsoft  |  Calejo  |  Sigma   /  www.nhiab.com
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Acceptus AB • 08-411 36 85 • info@acceptus.se • acceptus.se • Vasagatan 15-17, 111 20 Stockholm

Acceptus erbjuder interimschefer och projektledare med gedigen sjukvårdsbakgrund och kunskap 
inom e-hälsa och välfärdsteknologi. Vi har ett utvecklingsprogram för ledare i vården och erbjuder 
även införande, support och utbildning i vårdinformationssystemet TakeCare.

Acceptus hjälper er verksamhet att komma igång med e-hälsotjänster, oavsett vilken verksamhet det gäller som 
exempelvis vårdcentral, mottagning, sjukhusklinik eller kommunal omsorgsverksamhet. Vi kan implementering 
och har gedigen kunskap och erfarenhet av IT-stöd inom vård och omsorg och kan designa olika stöd- och be-

handlingsprogram, specifikt utformade för just er verksamhets målgrupp.

Acceptus har även lång erfarenhet av ledarskapsförsörjning utifrån vår välgrundade 
verksamhetskunskap och vi utför uppdrag för både kommuner, landsting och privata 
vårdgivare.

Kontakta Hans Cederberg på 0735 02 90 90 för mer information 
och läs gärna mer om våra tjänster på acceptus.se!

Gedigen kunskap och erfarenhet 
av IT-stöd inom vård och omsorg

INNOVATIONHALSA.COM



m– De traditionella huvudkuddarna är 
egentligen inte optimala för människor och 
många får en stel nacke helt enkelt för att de 
ligger fel när de sover, säger han. Och väldigt 
ofta är kudden för hög och för mjuk.

Scanergo körde igång i början på 90-talet 
och har sedan dess varit licenstillverkare av 
den Nya Zeeländska produktlinjen The Ori-
ginal McKenzie, en serie ergonomiska hjälp-
medel framtagna av Robin McKenzie, som 
var en förgrundsgestalt inom Fysioterapi och 
redan på 60-talet utvecklade metoder för tek-
nik för diagnostik och behandling av meka-
niskt orsakade rygg- och nackbesvär. 

På senare år har Scanergo utvecklat det 
egna konceptet Comfortex, en serie ergono-
miska kuddar, dynor och madrasser.

– Vår huvudkudde Comfortex Neckrest 2.0 
är helt anpassningsbar utifrån individens för-
utsättningar. Kudden är konstruerad i flera 
sektioner, med mjukare stoppning i mitten 
och hårdare på sidorna. Det gör att ryggra-
den hålls rak oavsett om man ligger på rygg 
eller på sidan – det vill säga tvärtom jämfört 
med vanliga kuddar. Nästan alla vanliga kud-
dar är tjockast på mitten där man ligger med 
huvudet i ryggliggande ställning och tunnare 
utåt kanterna, vilket är helt fel. 

Vår kudde är tillverkad i en speciell for-
mel av High Resilience Polyeter, vilket är 
ett skumplastmaterial som över tiden hål-

ler formen mycket bättre än vanligt Polyeter. 
Innerkuddens överdrag  är tillverkad av Cool 
Max Syntet-tyg, som bland annat används i 
idrottskläder, och gör att kudden håller sig 
sval och skön och dessutom inte drar åt sig 
lukt och smuts lika lätt. Över denna har man 
ett örngott i bomull närmast kroppen, som 
medföljer.

– En annan viktig aspekt av Comfortex 
Neckrest 2.0 är inläggskivorna, med vars 
hjälp man kan få till den höjd på kudden som 
man önskar. Därmed hamnar ryggraden i en 
neutral position oavsett sovläge, säger Bo 
Tindemark, och fortsätter:

– Det medföljer tre inläggsskivor som till-
sammans med kuddens asymmetriska form 
gör att den kan den anpassas i flertal olika 
inställningar och alltid i exakt den höjd som 
man önskar. Det går alltså alltid att hitta en 
anpassning som fungerar för varje använda-
re, oavsett vilken kropp man har.

Scanergo har egen tillverkning och 
utvecklar ständigt nya produkter tillsammans 
med fysioterapeuter. För närvarande jobbar 
man med ett nytt bröst-ryggstöd för bilsäten.

– Tanken med den är att personer som 
är lite kortare ofta får problem med bilens 
inbyggda nackstöd, som kommer för långt 
fram och skjuter fram huvudet, eftersom bil-
säten normalt är anpassade utifrån medel-
långa personer. Därför tar vi nu fram en lös-

ning för det, säger Bo Tindemark.
Många av produkterna på marknaden 

som utger sig för att vara ergonomiska är inte 
ergonomiska alls, menar Bo Tindemark.

– I många fall är de verkningslösa och inte 
sällan kan de till och med förvärra proble-
men. Väldigt ofta kan en madrass eller kud-
de kännas väldigt mjuk och skön när man 
provligger den i en butik. Men det är inte lika 
säkert att ryggen eller nacken känns bra efter 
en natts användning. 

Men våra kuddar och madrasser kan 
ibland kännas annorlunda och lite för hårda 
när man testar första gången.
Och då brukar vi säga:

”Det inte hur huvudkudden eller madras-
sen känns när man provar den, som avgör om 
den är rätt – utan det är hur kroppen känns 
när man vaknar upp”!

Var tionde till var femtonde 
svensk har problem med alko-

hol och/eller droger. Oavsett 
orsak leder det till problem 

med den psykiska och fysiska  
hälsan samt sociala  problem. 
Relationer blir destruktiva och 

karriären hotas. 

TOLV STEG TILL LIVSKVALITET
 Om  ett   beroende har utvecklats 
blir det svårt att kontrollera användningen 
av alkohol eller droger. Då behöver 
man hjälp för att kunna leva ett bra liv. 
De flesta personer som har ett beroen-
de är som du och jag – de har jobb och 
familj. Det kan vara grannen eller en ar-
betskamrat. Eller någon ur familjen. 
Det är få beroende som sitter på 
parkbänken. 
Med vår hjälp kan du stötta din granne eller 
sambo så att de förstår att de behöver hjälp.
    
 I trettio år har Rockesholm gått i 
spetsen för utveckling av behandlingsin-
satser för beroendetillstånd. Vi börjar med 
att ta reda på om du har ett problem och, i 
förekommande fall, hur stort det kan vara. 
Beroende är ett behandlingsbart tillstånd  
med en god prognos om verktygen, som 
vi förmedlar i behandlingen, används. 

Vi tillämpar olika, av Socialstyrelsen re-
kommenderade, metoder för att hjäl-
pa dig så att du får ett nyktert och 
drogfritt liv med god livskvalitet. 

Rockesholm ligger vackert beläg-
get med skogar och sjöar som ger 
möjlighet till stillhet och promenader 
i naturen. 

Vår personal är välutbildad, vi har 
internationellt certifierade alkohol- 
och drogbehandlare med steg 1 ut-
bildning i KBT, sjuksköterska, socio-
nom med flera yrkeskompetenser.

Läs mer på rockesholm.com

FÖRETAGSPRESENTATION

INNOVATIV KUDDE 
 GER BÄTTRE NATTSÖMN

Smärtor i nacke, 
axlar och rygg är inget 

ovanligt och kan bero 
på många saker. Till 

exempel att man sover 
med fel sorts kudde 
eller madrass, som 

ofta är för mjuk. Det 
vet Bo Tindemark på 

Scanergo, ett företag 
som utvecklar 

ergonomiska 
hjälpmedel.

Läs mer på scanergo.se
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Med en självrengörande japansk toalettstol får du en fjärrkontroll istället för dasspapper.
Du får uppvärmd sits, slipper dålig lukt och behöver inte ens spola själv.  

Det kallar vi första dassklass.

Se hela sortimentet på ebide.se

こだわりの清潔感
FIRST CLASS CLEANLINESS

FRÅN

KRONOR
8.200



Den aktiva substansen i produkterna är de så 
kallade adaptogenerna.

– Dessa är naturligt förekommande ämnen 
som ökar kroppens motståndskraft mot olika 
typer av stress och påfrestningar på cellnivå. 
Under årens lopp har vi hittat metoder för 
att kombinera de olika adaptogenerna för att 
på så sätt få olika resultat. Det innebär att vi 
nu har goda möjligheter att skräddarsy och 
anpassa behandling för olika typer av behov, 
säger Georg Wikeman, som grundade Svenska 
Örtmedicinska Institutet.

Hans eget intresse för medicinalväxter bör-
jade redan i gymnasieåldern och han kom 
senare att sammanställa den forskning som 
fanns, bland annat från USA, Tyskland och 
dåtidens Sovjet.

– Mitt intresse ledde så småningom till att 
jag började utveckla egna växtbaserade pro-
dukter för den svenska marknaden.  

Fler av dessa produkter är idag etablerade 
på den svenska naturläkemedelsmarknaden: 
Kan Jang, Rysk Rot och Arctic Root. I pro-
duktgalleriet finns också Adapt, en serie pre-
parat som har olika antistress-egenskaper för 
olika ändamål – prestationshöjning, återhämt-
ning, rogivande och uppiggande.  

– 2013 gjorde fick vi ett betydande genom-
brott då vi kunde visa att adaptogener stimu-
lerar produktionen av två skyddsämnen som 
finns i cellerna, HSP (värmechocksproteiner) 

och ett antistressprotein i nervceller, NPY 
(NeuroPeptideY), under stress och således 
kunde vi visa på tydliga synergieffekter, säger 
Georg Wikeman.

Upptäckten av kombinationseffekt upp-
märksammades i medicinsk press, Global 
Medical Discovery. Den senaste produkten är 
Adapt Sport, som riktar sig till idrottsutövare 
både på elit- och motionsnivå.

– Det är en produkt som är väl utredd 
med goda resultat, testerna har gjorts på över 
200 elitidrottare, vilket gör det till den största 
undersökningen i sitt slag. Med Adapt Sport 
får man en större prestationshöjande effekt, 
samtidigt som återhämtningen efter tränings-

passet blir ännu bättre – på så sätt kan man 
uppnå balans i kroppen.

Just balans är det som Svenska Örtmedi-
cinska Institutets produkter bidrar till, menar 
Georg Wikeman.

– Alla typer av stress som påverkar krop-
pen skapar tillfällig obalans, vilket måste åter-
ställas. För att göra det måste kroppen ha mot-
ståndskraft och det är det som adaptogenerna 
bidrar med, säger han.

All Svenska Örtmedicinska Institutets pro-
duktion och utveckling sker i Sverige.

– Det är unikt och vi är den enda aktören 
som utvecklar den här typen av produkter helt 
från ax till limpa, säger Georg Wikeman.

Hjälpmedelsprodukter sedan 1984

Beställ direkt på www.euforia.se för snabb och säker leverans.

3 Försäljning till företag 
och privatpersoner

3 Avtal med kommun  
och landsting 

3 Hjälpmedel när ingen 
annan har en lösning

FÖRETAGSPRESENTATION

KROPP I BALANS
MED ÖRTMEDICINER

 Svenska Örtmedi-
cinska Institutet har 

utvecklat vätbaserade 
läkemedel i över 30 

år. Baserat på gedigen 
forskning har man 
skapat en mängd 

produkter med 
väldokumenterade 

hälsoeffekter.

 Läs mer på ortmedicinska.se
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380 C

• Ökad energi
• Viktnedgång och ökad 

muskeltoning
• 

• Ökad uthållighet och 
styrka

• Minskad stress
• Ökat lugn och 

välmående
• 

livet

INNOVATIONHALSA.COM



Johan Andersson som startade Ta Kontrollen 
nådde en punkt i sitt liv där han kände att han 
behövde hjälp, både mentalt och fysiskt.

– Jag sökte hjälp hos läkare och det jag fick 
var medicin och det ville jag inte ha. Istället så 
bestämde jag mig för att jag måste ut och trä-
na. Det funkade för mig och i det föddes fun-
deringar kring vad vi behöver, berättar han.

Johan har alltid tränat, men tidigare hand-
lade det mycket om att lyfta tungt och cross fit.

– Jag och min sambo satt och snackade vid 
middagsbordet och kom fram till att bra trä-
ning kan handla om att helt enkelt använda 
sin egen kropp utomhus. Svårare än så är inte 
vårt koncept.

Träningsprogrammet sträcker sig över tio 
veckor.

– Det har varit viktigt att ta fram ett trä-
ningsprogram som inte bara handlar om att 
vara utomhus och bli trött utan att den har 
ett tydligt syfte. Under den första veckan så 
arbetar vi med att hitta oss själva, våra styrkor 
och svagheter för att på så sätt skapa en trä-
ning som ger balans i kroppen. Våra grupper 
är mellan 20–25 personer och vi har alltid två 
instruktörer. Det är viktigt att vi hinner se var-
je individ eftersom alla inte ska göra övningar 
på samma sätt.

Efter de två första veckorna där man byg-
ger grunden så ökar svårighetsgraden.

– Vi jobbar aldrig med redskap utan 

använder det som omgivningen erbjuder, bän-
kar, backar och stenar. Vi kan vara mer även-
tyrliga i de avancerade grupperna.

Måste man ha god fysik för att träna med 
er?
– Som vi ser det så kan alla vara med. Mara-
tonlöparen som har bra kondition med sak-
nar vissa styrkemoment eller 30-åringen som 
bara tränat några enstaka gånger i livet. Vi 
har grupper där den äldsta är 70 och den 
yngsta 16 år och vi har sjukt kul under trä-
ningen. Vi tränar året runt utomhus och att 

få en klapp på axeln av en deltagare som är 
nöjd med träningen, det är magi för välbe-
finnandet. 

R.U.S.K.
TA KONTROLLEN jobbar alltid med våra 
egna kroppar som belastning/redskap 
och bygger våra pass på:

Rörlighet

Uthållighet

Styrka

Koordination

FÖRETAGSPRESENTATION

TA KONTROLLEN
– DYNAMISK TRÄNING UTOMHUS

"Jag måste ut och röra 
på mig." Den insikten 

är en del av idén 
bakom Ta Kontrollen 

som erbjuder 
dynamisk 

gruppträning 
utomhus.

på www.takontrollen.se
Anmälningar för vårens 
kurser kommer i 
december.
En grymt bra julklapp!

HÅLL UTKIK!
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Olof Wiks väg 9 C • 444 65 Jörlanda • www.halsomagen.se
Kontakt: Tel. 0731-408 608 • annwelin@halsomagen.se

VARMT VÄLKOMNA!

Boka kost- & 
näringsrådgivning 
få en kasse med 

Hälsomagens IBS-
vänliga produkter 
till ett värde av 

356 kr

JAG HJÄLPER
GÄRNA JUST DIG
PÅ DIN VÄG TILL

ETT FRISKARE LIV!

• Muskelspänningar
• Smärta och migrän
• Återhämtningsproblem
• Cirkulation blod & lymfa

• Di-stress (negativ stress)
• Sömnstörningar
• Ryggproblem
• Ischiasproblem

info@hhpsverige.se   •    www.hhpsverige.se   •   tel: 08-514 509 46

Ger ny energi & 
lindrar smärta 

Andullation ett bra komplement till 
annan friskvård & hälsovård!   

Andullation aktiverar kroppens egna läkningsmekanismer och du får ny energi. 
Andullationsterapi ökar välbefinnandet och ger mer energi. Andullations-
madrassen gör gott för stressade personer då 30 minuters behandling bidrar 
till att lugna själen och tankarna. Den är även mycket effektiv för att lindra 
smärta och öka rörligheten. Håll dig i god form, släpp på muskelspänningar och 
reducera stresskänslan med andullation. Möt oss på Allt för hälsan i monter 
B09:19 i Älvsjö 10-12 november. Väkommen att prova på! 

Andullation har positiva och lindrande effekter på bl a:

Må bra och arbeta bättre   
PROVA ANDULLATION
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- Yogaformen som används i den svenska sjukvården -

®

Forskning •  Utbildning •  Kunskap

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

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

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

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

Läs mer på www.mediyoga.se

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

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

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

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

VALBONNE: Charmig villa i toppskick med 
pool, sydvästläge och fri utsikt.
PRIS: 636.000€

MANDELIEU: Elegant fyra 112m² med stor 
solig terrass i sydväst och havsutsikt.
PRIS: 795.000€

CANNES: Toppläge vid Rue d’Antibes, fin trea, 
terrass, översta våningen, nära havet.
PRIS: 820.000€

ER SVENSKA MÄKLARE PÅ RIVIERAN 
MED FRANSK JURIDISK KOMPETENS

+33(0)689644382www.franskbostad.com info@franskbostad.com

Franskbostad är Er auktoriserade fastighetsmäklare på Franska Rivieran. Vi är medlemmar i Franska Mäklarförbundet och 
har fransk licens både inom försäljning och förvaltning. Välkomna till oss för en trygg och givande investering.



Andorra
Gillar du Alperna kommer

du att älska Pyrenéerna!

www.qtravel.se
Boka online eller på 

0470-34 97 10

•	Totalt	300	km	snösäkra	pister	
med	300	soldagar/år.

•	Gratis	liftkort	för	barn	och	 	
seniorer*	Se	villkor.

•	Svensk	destinationspersonal	 	
bjuder	på	tips	&	arrangemang.

•	Flyg	från	Arlanda,	Landvetter,	
Malmö,	Köpenhamn,	Linköping,	
Jönköping,	Växjö	&	Kalmar.


