
Vår verk samhet känne tecknas av förstklassig kundservice och professionell skadehantering. Brandkontoret 
vänder sig till fastighetsägare som värdesätter en personlig kontakt med sitt försäk ringsbolag. Om en skada 
inträffar får våra kunder en egen handläggare som följer ärendet genom hela processen. Vi ger också bonus vid 
skadefria år och värnar om långsiktiga relationer med våra kunder.
BRANDKONTORET, MYNTTORGET 4, STOCKHOLM • TEL 08-545 286 00 WWW.BRANDKONTORET.SE
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SAMHÄLLE
INNOVATION

Vi ger våra elever
ett försprång i livet

TRYGGA OCH ENKLA 
FILTERLÖSNINGAR FÖR FRAMTIDEN

HUNDRA PROCENT 
FÖR VÅRDEN

VÅRDLÄNKEN SID 27

FILTERTEKNIK SID 10

NÄR NI VILL RUSTA
FÖR INNOVATION AS3 SID 26

MANTEC SID 8

FUTURASKOLAN SID 42

PROFILEN SID 20

Vi vill bidra till 
det goda samhället

MANTEC EFFEKTIVISERAR
FÖRETAG SAMT REKRYTERAR
OCH HYR UT CHEFER 



Stockholm är inte perfekt. Staden växer så det knakar 
och varken infrastruktur eller bostäder håller jämna steg. 

Vi på Bäckströms tänker vara med och bygga ett bättre 
Stockholm genom att ta ett helhetsansvar för att utveckla, 
projektera och bygga viktiga väg- och anläggningsprojekt. 

Vi vill vara med och bygga en stad där det inte krävs 
ständiga brandkårsutryckningar för att plåstra om gamla 
rörledningar, laga gropiga vägbanor och slitna broar.

En stad där du slipper milslånga bilköer, där fjärrvärme 
och fjärrkyla smidigt och säkert levererar ett bra inomhus-
klimat till bostäder och kontor. 

Det är så vi vill bygga ett bättre Stockholm.

Vi bygger ett bättre Stockholm

20 års erfarenhet av 
infrastruktur ger resultat

www.backstroms.se
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Testnät i Lund ska visa vägen
Traditionella nätverk är inte byggda för de 
låga datamängder som IoT-applikationer 
o� ast behöver.

– Det � nns olika lösningar, alla har sina 
för- och nackdelar. E� ersom vi är ett oberoen-
de konsultbolag så kan vi peka på det system 
som är bra för kunden, säger Patrik Olsson.

I samarbete med Kra� ringen i Lund är We 
en del av innovationsprojektet Future by Lund.

– Det byggs ett LoRa nät, ett pre-kommer-
siellt testnät som kan fungera som plattform för 
olika kunder. Där kan de dels utvärdera sina pro-
dukter och tjänster, dels olika IoT-teknologier.

Olika IoT-teknologier
En IoT-teknologi är just LoRa som är ett 
öppet gränssnitt för kommunikation mellan 
devices för IoT. 

En annan är Sigfox, som We Consulting 
också är partner till. De är båda LPWAN, 
Low Power Wide Area Network.

– Operatörerna lanserar även NB-IoT, 
(Narrow-Band Internet of � ings) som en 
lösning för den växande IoT-marknaden, 
baserad på Mobilnätens infrastruktur. Precis 
som för övriga teknologier är grundtanken är 
att de ska skicka väldigt lite information väl-
digt sällan, säger Patrik Olsson. 

Bandbredd och energiförbrukning 
viktigt för IoT
Den stora skillnaden mellan dagens IoT och 
äldre lösningar, är att de nya teknologierna har 
en smal bandbredd, mycket låg elkonsumtion 
och alltigenom låga kostnader som följd. 

– Mobiltelefonen är uppkopplad mot 
nätet även om man inte använder dem. Tittar 
vi på IoT så är sensorerna "tysta" 99 procent 
av tiden, när den sedan behöver göra något 
som att skicka iväg data trådlöst så gäller det 
att spara på resurserna. Det är när data skick-

as som det drar batterikra� . Detta ger typiskt 
batteritider på upp till 10-15 år.

Säkerhet och tillgänglighet vid utbyggnad
En stor utmaning för branschen och våra 
kunder, är att upprätthålla säkerhet och till-
gänglighet när � er och � er aktörer bygger 
egna lokala nät, vilket ställer helt nya krav. 
Vi känner igen dessa krav från mobilnätens 
utbyggnad de senaste 25 åren och nu kom-
mer de tillbaka i IoT.

Inomhustäckning avgörande för 
funktionalitet
Ett annat område där connectivitet och upp-
koppling blir allt viktigare är inomhusmo-
biltäckning, som We Consulting också job-
bar med.

– Nya moderna fastigheter stänger ute 
99 procent av mobilsignalerna på grund av 
materialen som de byggs med. Då måste vi 
lösa detta på insidan av byggnaden, säger 
Patrik Olsson.

De har gjort en undersökning bland 7 
000 personer inom byggbranschen och ställt 
frågor kring operatörsneutral inomhustäck-
ning. 87 procent av de tillfrågade svarade att 
det tillför mycket stort värde om detta � nns 
i fastigheten.

Planera för mobiltäckning i ritningsstadiet
– Tyvärr är det så att få av dagens byggprojekt 
tar hänsyn till inomhustäckningen. Istället 
blir det hyresgästernas bekymmer när de väl 
� yttar in. Det hade blivit både billigare och 
enklare om man hade löst detta från början. 

Vi ser en trend inom fastighetsbranschen 
att fastighetsägarna börjar se möjligheter 
genom att erbjuda mer än väggar och tak. 
Man vill möta hyresgästens behov och för-
väntan på alla plan, inklusive de tekniska lös-
ningarna. 

Jämför man med el i en fastighet så för-
utsätter alla att det ska � nnas fungerande 
el-uttag regelbundet placerade i fastighe-
ten, vilket också regleras genom standarder 
och regelverk. När det gäller mobiltäckning 
och IoT så � nns det inga gemensamma reg-
ler eller standarder, därför krävs det speciell 
expertis, säger Patrik Olsson. 

Ny branschstandard för mobiltäckning
Mobiloperatörerna i Sverige har nu tagit fram 
en teknisk kravspeci� kation som alla aktörer 
måste följa. En sådan har länge funnits inter-
nationellt.

– Det är givetvis fullt möjligt att även i 
e� erhand bygga inomhustäckning. Oav-
sett vilket är det viktiga då att veta vad som 
behövs, vilka önskemål och krav som � nns 
från fastighetsägare och hyresgäster. Dessa 
kan vi sedan kombinera med tekniska krav.

Det viktiga är att det blir en lösning som 
är rätt projekterad för de behov som � nns. Så 
det blir en kostnadse� ektiv lösning. Det � nns 
många olika sätt att utforma lösningar, så det 
är viktigt att göra rätt. 

Om nätet är felbyggt så har du ett kon-
tor där batterierna i mobiltelefonerna tar slut 
redan kl 11 på förmiddagen. Telefonen tving-
as arbeta mycket, vilket tar kra� . Ett bra och 
utbyggt nät tar bort det problemet, och inter-
agerar med näten på utsidan på ett väl fung-
erande sätt.

FÖRETAGSPRESENTATION

MED FOKUS 
PÅ UPPKOPPLINGEN

Internet of Things, IoT, 

öppnar för många nya 

möjligheter inom en rad 

områden. Men medan 

många ser möjligheterna 

är det kanske färre 

som tänker på själva 

uppkopplingen, eller 

connectiviteten, som 

krävs. Det menar

Patrik Olsson, 

a� ärsutvecklare inom 

fastighetskommunikation 

på We Consulting.

Text: Redaktionen

OM WE CONSULTING

We Consulting är konsultbolag med 
fokus på nätinfrastruktur. Bolaget, som 
grundades 2013, ägs av sina medarbetare 
och blev nu i våras utnämnda till en 
av Sveriges 25 bästa arbetsplatser av 
undersökningsföretaget Great Place 
To Work.
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Prisfall, byggkris, oro - rubrikerna 
till trots - det säljs fortfarande 

mycket bostäder. Det såldes en 
procent färre bostäder under 2018 

jämfört med året innan. Marknaden ser 
bara något annorlunda ut. Det tar bara lite längre tid, 
där en bostad tidigare visades i genomsnitt 1,5 gång 
innan den såldes kan den idag behöva visas kanske 
10 gånger. Snittförsäljningstiden för en bostadsrätt i 
Sverige ökade med 25% under 2018. För villor ökade 
motsvarande tid 18%. Prismässigt har det sjunkit men 
det beror också lite på var man befinner sig i Sverige. 

Alla vill ha lika mycket betalt som grannen fick för två 
år sedan, eller mer. Det tar ofta lite tid innan de nya 
förutsättningarna i marknaden landar hos säljare och 
köpare och att bägge förstår vi agerar på en ny marknad 
med nya nivåer. Samtidigt är det viktigt att påpeka att 
de allra flesta säljer och köper i samma marknad.

Under de senaste åren har nyproduktionen av 
bostäder gjort att vi idag har ett enormt stort 
utbud. Det tillsammans med beslutet om ytterligare 
amorteringskrav tryckte till en redan orolig marknad. 

För varje person som tar lån i det nya systemet så 
påverkas dennes privatekonomi. Men så länge det 
inte sker någon dramatisk förändring, politiskt eller 
ekonomiskt så är det högst troligt att priserna kommer 
att ligga stilla under 2019. Med små skiftningar 
beroende på vilken region vi tittar på.

Det var många som tog bort sina bostäder från 
marknaden före årsskiftet och vi lär sannolikt se dom 
ute till försäljning nu igen vilket kan leda till aningen 
längre priser första kvartalet i år. För mäklarföretagen 
gäller det att hålla örat mot rälsen, tolka marknaden och 
göra nödvändiga förändringar och att skapa koncept 
som gynnar både köpare och säljare i just nu rådande 
marknad.  Den som gör det snabbast vinner matchen.

För att öppna upp marknaden behövs breda 
överenskommelser om bostadspolitiken. Vi behöver 
beslut som främjar rörligheten, det skulle gynna 
alla. Det effektivaste hade varit att ta bort det andra 
amorteringskravet som gör det omöjligt för unga att 
komma in på bostadsmarknaden. Dessutom behöver 
vi se över reavinstbeskattningen, som många gånger 
hindrar äldre från att sälja villan, eftersom den ofta 

leder till högre månadskostnader vid flytt, så man väljer 
att bo kvar istället. 

På den marknad vi har idag med ett stort utbud och 
där antalet spekulanter på objekten är förhållandevis 
få, är det de bostäder som har så få köphinder- eller så 
många ”rätt” som möjligt som köparen i första hand 
väljer. På Bjurfors arbetar vi proaktivt med att hjälpa 
våra kunder att ta bort dessa hinder. 

Den som planerar att sälja längre fram i vår kan 
redan nu låta en stylingkonsult från oss eller en 
besiktningsman syna bostaden. På det sättet kan man 
i god tid planera vilka åtgärder som behöver göras, och 
eventuellt ta bort några vanliga köphinder, för att sedan 
göra en god bostadsaffär.

Fredrik Kullman
VD Bjurfors Stockholm  

Det säljs fortfarande bostäder – men marknaden ser annorlunda ut

FREDRIK KULLMAN

VD Philip Wendelin 
Försäljningschef Henriette Wendelin 
Produktion WENDELIN MEDIA
Tel 040-665 56 56
Email info@wendelinmedia.com
wendelinmedia.com

Distribution Svenska Dagbladet
Tryck V-tab, 2019 Tidningen trycks på 
miljövänligt papper.

WENDELIN MEDIA är en renodlad a� ärspartner 
som utformar och producerar ämnesorienterade 
tematidningar under titeln INNOVATION som
distribueras i ledande svensk dagspress. Vi arbetar  
med marknadskommunikation med inriktning på 
content markering & native advertising som 
förmedlas både i print och digitala kampanjer.

Omslag: ADRIAN BECK

INNEHÅLL

2-13 24-31
14-23 32-39
20-21 40-47

BYGGNATION
& FASTIGHETER VÅRD & OMSORG

IT & DIGITALISERING SVENSK INDUSTRI 

PROFILINTERVJUN SKOLA & UTBILDNING

Är ditt företag redo för 
ett kontantlöst samhälle?
Är ditt företag redo för 
ett kontantlöst samhälle?
I över 10 år har ICA Bankens Kontantkort fungerat som ersättning för kontanter. 
Många myndigheter, kommuner och HVB boenden har insett vad de kan spara på 
detta. Kontantkrångel, rekvisitioner och fakturor med posten. Känns det modernt? 
Med ICA Bankens Kontantkort kan ni snabbt betala ut pengar till dem som behöver hjälp.
Vill du veta mer, kontakta oss på icabanken.kontantkort@ica.se så ringer vi upp.

Läs mer om ICA Bankens Kontantkort på 
icabanken.se/kontantkort



*Gäller förråd på utvalda anläggningar. Försäkring tillkommer.

Säkra förråd för alla dina 
förvaringsbehov. Boka direkt på 
24storage.se eller 020 - 670 670
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Franska Rivieran
300 dagar sol

3 timmar från Sverige
Vi kan den franska marknaden 

utan och innan.
Wretman Estate – den största 

svenska mäklarbyrån i Frankrike.
 6 kontor, 40 medarbetare,  

tusentals hem till salu.

Ring oss på 
+33 (0)4 92 98 92 54

www.wretmanestate.com   -    contact@wretmanestate.com

Guest Wi-FiAptilo

Gäst Wi-Fi från molnet

• Lättanpassade loginportaler
• Insikter om dina användare
• Verktyg för marknadsföring
• Prisbelönt stöd för GDPR 

https://www.aptilo.com/kampanj/

DU BJUDER DINA
BESÖKARE PÅ KAFFE.

SMAKAR DITT WI-FI
LIKA GOTT?

Aruba

Cisco

Meraki

Ruckus



HÅLLBAR ISOLERING SEDAN 1937
Idag förstår de flesta att det är vi människor som är den största och viktigaste orsaken till den globala 
uppvärmningen. Växthusgaser och andra utsläpp påverkar atmosfären och temperaturen, havsnivå och 
nederbördsmönster förändras. Byggnader står för ca 40% av den totala energianvändningen i Europa 
och isolering är en av de viktigaste åtgärderna vi kan vidta för att minska utsläppen och bidra till att nå 
klimatmålen. Paroc är en av Europas ledande tillverkare av energieffektiva isolerlösningar med över 80 års 
erfarenhet av utveckling och produktion av hållbar och brandsäker isolering av stenull. Tillsammans kan vi 
minimera negativ klimatpåverkan och bidra till en bättre byggnadsmiljö. Läs mer på PAROC.SE.
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Genom att e� ektivisera inom olika områden 
hjälper Mantec företag att minska sina kostna-
der och öka intäkterna. Bolaget har varit verk-
samt i 20 år och har genomfört ca 500 projekt.

– Vi är verksamma i olika delar av värl-
den, dock mest i Norden och våra kunder är 
allt från medelstora till stora företag. Vi har 
bland annat genomfört projekt tillsammans 
med Autoliv, Husqvarna, Skanska, Stena, 
Trelleborg och Kinnarps, för att nämna några 
exempel. Just nu har vi många uppdrag från 
företag inom byggindustrin och automotive 
branschen, säger Göran R. Svensson, VD på 
Mantec Management och styrelseordförande 
i Mantec International.

Första fasen i ett projekt är o� ast en för-
studie på ca tre kalenderveckor då konsulter 
från Mantec besöker företaget för att under-
söka vad som kan förbättras, berättar Göran 
R. Svensson och fortsätter:

– Vi tittar till exempel på hur mycket icke 
värdeskapande tid som � nns, hur man kan 
förbättra och förenkla processerna, förkorta 
ledtider, reducera verksamhetskostnader och 
därigenom förbättra lönsamheten. Vi beräk-
nar hur mycket kunden kan spara genom att 
implementera förbättringarna och vad det 
kostar att genomföra dem.

Steg två i processen är att få förbättringarna 
genomförda, det tar o� ast sex till nio månader 
och under den perioden är Mantecs konsulter 
på plats ute i verksamheten.

– Vissa kunder vill att vi fokuserar på alla 
delar av verksamheten, från administration till 
logistik och produktion, medan andra vill att 
vi ska hjälpa dem med ett speci� kt område, 
säger Göran R. Svensson och fortsätter:

– I och med att vi har så lång erfarenhet, ser 
vi vad som behöver göras och vi har utveck-
lat metoder för att få det gjort. Vi följer även 
upp med förändringarna e� er uppdragets slut 
för att se till att förbättringarna blir beståen-
de. De allra � esta av våra kunder blir väldigt 
nöjda och ber oss att fortsätta i en annan del 
av företaget. I � era företag har vi genomfört 
sammanlagt ett tiotal projekt. Vi har fått mer 
än 300 referensbrev från våra uppdragsgivare.

E� ektivisering är Mantecs huvudområ-
de men företaget arbetar även med att öka 
kunders försäljning och att rekrytera och 
hyra ut chefer vid behov. Detta område väx-
er nu snabbt.

– Vi tar in enbart konsulter som har tidi-
gare erfarenhet av att arbeta på chefsnivå. Det 
innebär dock inte att de måste ha var vd eller 
högsta chef. Våra ca 150 konsulter har alla 
varit  verksamma inom näringslivet ett antal 
år och har erfarenhet av förändringsarbete, 
vilket är viktigt e� ersom det inte alltid är lätt 
att genomföra förändringar, avslutar Göran R. 
Svensson.

FÖRETAGSPRESENTATION

MANTEC EFFEKTIVISERAR FÖRETAG 
– samt rekryterar och hyr ut chefer

Konsultbolaget Mantec 

hjälper företag världen 

över att e� ektivisera 

sina verksamheter.

 – Vår långa 

erfarenhet och höga 

kompetensnivå gör att 

kunderna ofta 

kommer tillbaka, säger 

vd Göran R. Svensson

KORT OM MANTEC

Mantec är ett konsultföretag som hjälper 
sina kunder att öka deras effektivitet, 
reducera verksamhetskostnader, förkorta 
ledtider, förbättra leveransprecision, öka 
sin försäljning med mera. Mantec ger inte 
bara råd - vi implementerar. Vi hjälper 
kunden att få förbättringarna genomför-
da. Ett genomsnittligt projekt som berör 
en verksamhet om ca 200 anställda, upp-
når minskade kostnader om ca 20MSEK, 
det är i genomsnitt två till fem gånger 
högre än kostnaden att anlita Mantec för 
att genomföra projektet. Kontakta Göran 
R Svensson på 0706-318 618.Läs mer på: www.mantec.se

Göran R. Svensson

Räcken - flera olika modeller!
Beräkna ditt pris online www.inoxa.se

Inoxa erbjuder 
ett av Sveriges 
bredaste utbud 
på räcken.
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Inoxa Stockholm 08-121 34 121
Räcken – Ledstänger – Entrétak
Fisksätravägen 34-36, Saltstjöbaden

STOCKHOLM 08-121 34 121
GÖTEBORG 031-79 79 790

inoxa@inoxa.se



FLER VÄLJER ATT 
GÖRA SINA 

FASTIGHETSAFFÄRER 
MED RESTATE.

VÄLKOMMEN 
DU OCKSÅ!

· Förmedlar kommersiella fastigheter

·  Rådgivare vid 35 % av Sveriges 
bostadsrättsombildningar

·  Rådgivare för 20 % av de bostäder 
som byggs i Stockholms län

·  Förvaltar 4 000 bostäder åt 
bostadsrättsföreningar

·  Biträder med fastighetsjuridisk
rådgivning

www.restate.se
info@restate.se • 08-402 10 00 • Kungsgatan 26 • 111 35 Stockholm
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– Man kan säga att vi är vad vi heter, säger 
VD Per-Arne Forsman. Vi är en � lterleveran-
tör som är experter på � lter. Men vi är mer än 
en leverantör, vi är ett serviceföretag som gör 
det tryggt och enkelt för kunderna, tack vare 
smidiga logistiklösningar med snabba och 
e� ektiva leveranser.

Och leveranserna är verkligen snabba. 
– Om det är en lagervara och den är 

beställd innan klockan 14 så levereras den 
ut från Filterteknik redan samma dag. Vi har 
även nordens största � lterlager, som är en 
trygghet för våra kunder. 

Filterteknik Sverige AB är helt nischade mot 
� lter, en produkt som få har kunskap om 
eller koll på. Till sin hjälp har man ett web-
baserat verktyg, Lekang Filter System (LFS), 
som man själv har byggt och skräddarsytt för 
att passa branschen. Där � nns alla tillgäng-
liga uppgi� er om � lter och här kan kunder-
na själva skapa egna bibliotek med � ltertyper, 
märken och åtgärder som genomförts, samt 
lägga beställningar 

– Vi har funnits i Sverige sedan 1986 och 
under de här åren har vi byggt upp en enorm 
erfarenhet och kunskap inom � ltrering. Den 
här kunskapen och vår stora databas kring 
olika typer av � lter gör att vi kan erbjuda tek-
nisk support på i stort sett alla � ltermodeller 
och märken. 

Filterteknik Sverige startades 1986 i en tre-
rums-lägenhet i stadsdelen Norrstrand i 
Karlstad av Gösta Larsson, tillsammans med 
Egil Lekang, som sedan 1970 hade ett bolag 
i Norge. Från 1997 � nns man också i Dan-
mark. Den svenska delen omsätter 120 MSEK 
och har 28 anställda och kontoret � nns fort-
farande i Karlstad. Till det kommer ett 80-tal 
återförsäljare i hela Sverige. Tillsammans 

omsätter de tre bolagen i Sverige, Norge och 
Danmark 280 miljoner. Det � nns även lager i 
alla tre länder, vilket gör det möjligt att hämta 
hem en vara från systerbolagen, om det inte 
skulle � nnas på hyllan i Sverige.

– En av våra styrkor är att vi medvetet 
tänker och agerar långsiktigt och att vi har en 
familje-, och entreprenörskänsla i företaget. 
En annan styrka är att vi är märkesoberoen-
de. Det gör att vi samarbetar med de märken 
som vi bedömer är bäst i varje enskilt fall.

Med över 30 års erfarenhet av � lter och � l-
trering erbjuder Filterteknik sina kunder 
rådgivning och lösningar på de problem och 
utmaningar kunderna står inför, när det gäl-
ler deras olika system. Det kan vara allt ifrån 
industrihydraulik, olika typer av fordon, pro-
cess� ltrering och ventilation. 

– Det gäller att arbeta smart och förutseen-
de e� ersom det sparar både miljö och kostna-
der. En god � ltrering är nyckeln till välmående 
utrustning som skall fungera stabilt över lång 
tid och minimera stillestånd. Med tillstånds-
övervakning av kundens � ltersystem 
får man kontroll över att de oljor som 
används är rena och inte skapar onö-
diga dri� stopp.  

Ett område som är väl utvecklat i 
den danska delen av koncernen är seg-
mentet ventilation. Där har man inte 
kommit lika långt i Sverige, vilket ger nya 
möjligheter att utveckla företaget och där-
med att växa ytterligare. Strategin är likadan 
här som inom övriga � ltersegment.

– Vi har ett brett lager och det passar fast-
ighetsägare och industrier som byter sina � l-
ter själva. Vårt stora lager gör det enkelt för 
kunderna att handla alla sina ventilations� l-
ter av en leverantör. Återigen, det ska vara 
enkelt för kunderna.

Under 2019 ser inte Per-Arne Forsman så 
många utmaningar, varken stora eller små. 
Däremot ser han möjligheter. En är att 
komma ut och synas på marknaden, att få 
ut varumärket och substansen i vad det och 
Filterteknik är och står för. Men också att 
fortsätta företagets digitala utveckling där 
målet är att göra interaktionen med kun-
derna ännu enklare. 

– Målet är att vi inom en snar framtid ska 
kunna hjälpa kunderna i deras egna system. 
Att beställningar av � lter sker med automatik 
utifrån att deras system känner av statusen på 
de produkter som vi hanterar.

FÖRETAGSPRESENTATION

TRYGGA OCH ENKLA 
FILTERLÖSNINGAR FÖR FRAMTIDEN

Ett fi lterbaserat 

serviceföretag med 

ett eget och unikt 

webbverktyg som 

förenklar sina kunders 

vardag. Så ser de på 

sig själva. Kunderna 

ser ett företag som 

kan sina saker, har hög 

kvalitet, och som skapar 

trygghet via e� ektiva 

lösningar. Nu ska man 

satsa mer på att utveckla 

ventilationsdelen av 

företaget. Det blir 

ett spännande år för 

Filterteknik AB.

Filterteknik har fun-
nits i Sverige sedan 
1986 och har i sin 
databas en enorm 
kunskap och erfa-
renhet av alla typer 
av � lter.

En god � ltrering är nyckeln till välmående 
utrustning som skall fungera stabilt över 
lång tid och minimera stillestånd, 
säger VD Per-Arne Forsman.

Med sin stora webbaserade databas 
kring olika typer av � lter kan Filtertek-
nik erbjuda teknisk support på i stort 
sett alla � ltermodeller och märken.

VD Per-Arne 
Forsman säger 
att Filterteknik 

är vad de heter. 
Ett företag med 
stort kunnande 

och expertis 
inom � lterteknik. 

FOTO: FILTERTEKNIK AB



När en hiss varit i drift i cirka 20−25 år 
behöver den genomgå en renovering.
Det är viktigt för att hissen ska fortsätta 
vara säker att använda och för att undvika 
oplanerade driftstopp. Det mest
kostnadseffektiva och miljövänliga 
alternativet är att modernisera hissen. 
Det innebär att man behåller så många 
originaldelar som möjligt och bara byter
det som är trasigt eller inte klarar
dagens krav.  

FÅ GRÖNT LJUS FÖR HISSEN 
MED MODERNISERING

Att välja modernisering ger minst 50%
lägre miljöpåverkan. Om vi ska bidra 
till en hållbar utveckling enligt FN:s 
hållbarhetsmål, bör modernisering
därför alltid väljas framför nyinstallation.

Pontus Ärlerud, VD Motum

”

Motum – hela Sveriges hiss- och portleverantör

Motum AB  |  Ranhammarsvägen 29  |  161 11 Bromma  |  www.motum.se

www.hisscraft.se

www.motumsyd.se

www.hisscentralen.se

www.nordiskhiss.se

www.hissgruppen.se

www.nordiskhiss.se

www.itk.se

www.roslagenshiss.se

www.motumport.se

www.lyftservice.se

www.portservice.sewww.vingahiss.se

Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids 
största utmaning. Hissföretaget Motum förespråkar 
därför att man bygger om sin gamla hiss istället 
för att riva ut den gamla och bygga en ny. 

Vid en hissmodernisering byts alla komponenter 
som förbättrar säkerheten, energieffektiviteten 
och utseendet ut. Allt som fortfarande är i gott skick 
återanvänds, till exempel hisskorg, motvikt, gejder 
och schaktdörrar. Detta ska jämföras med en 
nyinstallation, då hisschaktet töms för att ge plats 
åt ett helt nytt hissystem. 

− Att välja modernisering är ingen kompromiss. 
Tvärtom har man som beställare alla möjligheter 
att påverka utseendet på hissen. Oavsett om man 
önskar en modernare design eller vill bevara en 
unik hiss från början av 1900-talet, säger Pontus 
Ärlerud, VD för Motum.

Att modernisera hissen är kostnadseffektivt 
eftersom arbetsinsatsen är cirka 100 timmar lägre 
än vid installation av en ny hiss. Eftersom så mycket 
som möjligt återanvänds är modernisering ett 
miljövänligare alternativ till att riva och installera nytt. 

En studie som hissföretaget Motum tagit fram 
tillsammans med Chalmers Universitet i Göteborg 
visar att modernisering kontra nyinstallation 
minskar belastningen på miljön lika mycket som
det krävs för att producera en bil på 1400 kg.

− Att välja modernisering ger minst 50% lägre 
miljöpåverkan. Om vi ska bidra till en hållbar 
utveckling enligt FN:s hållbarhetsmål, bör 
modernisering därför alltid väljas framför 
nyinstallation, fortsätter Pontus Ärlerud.
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Mer info & kontaktuppgifer www.derometrateknik.se

DEROMEGARAGET
Ett nytt koncept med färdiga byggsatser för proffs

VANITY DESIGN CARL-HENRIK SPAK

Ire Möbel AB     Fabriksgatan 5     543 50 Tibro     +46(0)504 191 00     info@iremobel.se     www.iremobel.se
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Helmassiva träkök - mycket bättre.

Måndag - fredag 10-18   Lördag 11-15   Söndag stängt   
Telefon: 08-674 47 70   www.kungsaterkok.se

Rådmansgatan 35, Stockholm   

House of Kungsäter Kök
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När fastighetsmarknaden be� nner sig i en turbulent 
period är det viktigt att den juridiske rådgivaren 
har de kunskaper som behövs för att på bästa sätt 
tillvarata sin uppdragsgivares intressen. I och med 
fastighetsrättens många formkrav är det ytterst viktigt 
att inför en fastighetsöverlåtelse upprätta noggranna 
och välavvägda överlåtelseavtal. Ekenberg & 
Andersson Advokatbyrå besitter gedigen erfarenhet, 
och har därför möjlighet att hitta innovativa 
lösningar. 

Vi biträder regelbundet kommersiella 
aktörer i samtliga skeden av transaktioner av 
enskilda fastigheter och fastighetsbestånd. Vid 
fastighetstransaktioner omfattar vår rådgivning till 
exempel bolagisering av fastigheter, exploatering, 
finansiering och närliggande frågor, som 
kommersiella hyresfrågor. Vi lägger stor vikt vid att er 
fastighetsöverlåtelse ska ske så e� ektivt som möjligt, 
från avtalsupprättande till tillträde. Låt oss vara en 
värdefull del av er nästa fastighetsa� är.  

Låt oss 
vara en 

värdefull del 
av er nästa 

fastighetsa� är

Svensk och  
internationell  
affärsjuridik

Som medlem i ILN – International Lawyers  

Network – ett av världens största  

affärsjuridiska nätverk, har vi starka band  

till ledande advokatbyråer över hela världen.

www.ekenbergandersson.se

SPALT

Försäljning av KOLLABORATIVA 
ROBOTAR OCH TILLBEHÖR
från ledande tillverkare
Vi hjälper våra kunder med analys och 
kravspecifikation för att en kollaborativ robot 
ska användas så smart som möjligt.

COBOTS.SE

Försäljning av KOLLABORATIVA 
ROBOTAR OCH TILLBEHÖR
från ledande tillverkare
Vi hjälper våra kunder med analys och 
kravspecifikation för att en kollaborativ robot 
ska användas så smart som möjligt.

COBOTS.SE

Försäljning av KOLLABORATIVA 
ROBOTAR OCH TILLBEHÖR
från ledande tillverkare
Vi hjälper våra kunder med analys och 
kravspecifikation för att en kollaborativ robot 
ska användas så smart som möjligt.

COBOTS.SE

Jag heter Isobel och jag brukade vara en internet-
älskare. Från det att jag tog mina första stapplande 
steg ut på nätet i mitten av 90-talet badade jag i 
skimret av den nya sköna värld som låg alldeles 
runt hörnet. Demokrati, frihet, kreativitet, gemen-
skap, allt kunde och skulle bli bättre med nätet, el-
ler med digitaliseringen som det kom att kallas. 

Det blev inte riktigt så. Jag är nykter nu. 

Missförstå mig inte, jag älskar fortfarande möj-
ligheterna, och jag tror att väldigt mycket kan bli 
bättre med klok digitalisering. Men jag såg inte 
baksidorna förut, såg inte riskerna, och en del har 
tyvärr blivit nästan lika illa som de värsta dyster-
kvistarna förutsåg. 

Vi ser i dag hot via digitaliseringen mot samhäl-
lets själva kärnvärden, mot demokrati, jämlikhet, 
säkerhet, rättvisa. Det är inte teknikens fel, utan 
vårt eget. En dator eller en algoritm kan bara jobba 
med den data vi tillhandahåller, och om vi inte tän-
ker efter ordentligt både när vi väljer data och när 
vi ställer frågorna så kan svaren bli hur förfärliga 
som helst. 

Domstolar i USA tar redan i dag hjälp av algorit-
mer för att bestämma strafflängd och datorerna 
föreslår hårdare straff för svarta än för vita. 
Amazon har tvingats lägga ner sitt stora projekt 
med AI-rekrytering eftersom datorerna hela tiden 

envisades med att diskriminera kvinnor. Det beror 
inte på sexism, utan på att verkligheten som dato-
rerna hade att utgå ifrån helt enkelt var så extremt 
mansdominerad att de inte hade något annat val.

Datorer är väldigt bra på effektivitet och väldigt 
dåliga på moral. Människor måste komplettera 
med etiken och långsiktighet. Det har vi hittills inte 
riktigt tänkt på. 

Teknikföretagen måste börja anställa filosofer och 
antropologer för att säkerställa att resultaten inte 
bara blir lönsamma utan goda på riktigt. Politiker 
måste lära sig hur tekniken fungerar tillräckligt för 
att kunna reglera den väl. Inte stoppa utan styra 
åt rätt håll. Enskilda människor måste inse att da-
torer bara gör det vi säger åt dem, men att många 
datorer är tillsagda att påverka oss på sätt som vi 
kanske inte vill. 

Vi behöver mer digital innovation, inte minst för att 
klara klimatet, men om vi inte vill offra samhället 
på köpet måste vi börja göra det här på rätt sätt.

Isobel Hadley-Kamptz
Ordförande Dataföreningen

www.dfs.se

" Datorer är väldigt bra på e� ektivitet
och väldigt dåliga på moral

KOLUMN  

Digital destination Sverige



SENSOR

Processindustrin står ständigt inför nya utmaningar. 

Farliga miljöer ställer krav på verksamheten när 

varje persons säkerhet ska garanteras. Alla företag 

har en nollvision om olyckor; Checklistor fylls i, 

säkerhetsplaner tas fram och personal, intern som 

extern, tränas. Samtidigt fortsätter livshotande 

olyckor att ske.

Mobilaris Industrial Solutions revolutionerar 

arbetsplatsen med säkerhet i realtid. Digitala 

verktyg varnar medarbetare för faror i omgivningen 

och förebygger olyckor inom industrin. Under 

nödsituationer kan vår lösning Mobilaris Industrial 

Intelligence™ visualisera vilka som är i säkerhet, vilka 

som fortfarande är i fara samt hur de kan evakueras. 

Och det är endast en liten del av vår fulla kapacitet.  

Digitaliseringen av arbetsplatssäkerhet sker steg för 

steg och anpassas till varje industris unika behov och 

infrastruktur. För oss kommer människan först, och 

automatiserad säkerhet är utvecklat för individen – 

oavsett vem du är och var du jobbar.

Välkommen till Mobilaris Industrial Solutions, vi 

definierar om arbetsplatssäkerhet.

www.mobilaris.se/indMobilaris Industrial Solutions
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Svensk och  
internationell  
affärsjuridik

Som medlem i ILN – International Lawyers  

Network – ett av världens största  

affärsjuridiska nätverk, har vi starka band  

till ledande advokatbyråer över hela världen.

www.ekenbergandersson.se

BOENDEAPPEN SOM FÖRENKLAR STYRELSENS ARBETE

Gratisappen Boappa förenklar
arbetet för hundratals styrelser till

bostadsrättsföreningar och
samfälligheter över hela landet.

Med Boappa är det enkelt att
kommunicera med

medlemmarna och man vet att
informationen verkligen blir läst.

SEDAN 2015 HAR BOAPPA förenklat och
effektiviserat styrelsearbetet, skapat tryggare
boenden och förbättrat grannsämjan.
     - Kunderna märkte direkt hur
medlemmarna blev mer engagerade då de
fick nyheterna från styrelsen direkt i mobilen.
Flera styrelser har vittnat om medlemmar som
börjat visa uppskattning för styrelsens arbete,
berättar Boappas grundare Mats Isenberg.
     - Boappa har skapat en inkluderande
plattform där medlemmarna har tillgång till all
information om föreningen via en mobilapp,
webbapp på datorn, hemsida och mejl.

     - Alla föreningar finns redan i Boappa så
styrelsen behöver bara aktivera sin förening
så är de igång och kan testa tjänsten.
     - Det har varit en spännande resa med
otroligt engagerade styrelseledamöter som
kommenterat och gett förslag på hur appen
kan utvecklas.
     - Och det är just så vi arbetar
berättar Mats, vi utvecklar ständigt
tjänsten för att bättre tillfredställa de
behov som finns. Över 1200
föreningar har redan aktiverats och fler
tillkommer varje dag.

Läs mer på boappa.com

Boappa 2
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Sveriges säkerhetssituation förändras och 
präglas av en stor osäkerhet inför framtiden. 
Allt � er verksamheter påverkas och medve-
tenheten om risker och dess konsekvenser 
ökar alltmer.

– Utvecklingen av Sveriges framtida resi-
liens och försvarsförmåga ställer krav på nya 
koncept, ny teknik, nya metoder och spe-
cialistkompetenser och det innebär mycket 
arbete säger Tekn Dr Arne Norlander, Direc-
tor Research & Innovation vid Secana. 

Försvarsberedningen konstaterar i sin senaste 
rapport att totalförsvaret i princip måste byg-
gas upp från grunden, bland annat av följan-
de skäl: 

1. Digitaliseringen medför stora e� ekti-
vitetsfördelar i fred men introducerar 
även sårbarhet och risker. 

2. Befolkningen är mer välutbildad än 
någonsin men saknar grundläggan-
de kunskaper för att kunna klara svåra 
samhällsstörningar. 

3. Ansvarsfördelningen mellan näringsliv 
och stat för tillgången till samhällsvikti-
ga funktioner och förmågor har föränd-
rats drastiskt.

4. Det behövs en omfattande kunskaps-
uppbyggnad och investeringar i forsk-
ning och innovation. 

Även Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap betonar samhällets utsatthet i 
sin årliga nationella risk- och förmågebe-
dömning, som den bristande förmågan att 
möta och hantera en utdragen och eska-
lerande gråzonsproblematik, utmaning-
arna inom informations- och cybersäker-
het samt hotet från hybridoperationer och 
påverkansoperationer.

Mycket resurser investeras i FoU och inno-
vation och nya utvecklingsbehov identi� e-
ras ständigt: Digitalisering, kommunikation, 
automatisering, sakernas internet och närlig-
gande områden som positionsinformation, 
trådlösa sensornätverk, cyberfysiska system, 
kvantinformatik och Edge Computing. 

– Andra områden som till exempel arti-
� ciell intelligens, informationsteori och nät-
verk har studerats under decennier, men 
områdena har på senare tid fått en renäs-
sans bland annat tack vare tillgången till 

billig och lättanvänd beräkningskapacitet, 
säger Arne Norlander. 

I de � esta aktörers dagliga verksamhet prio-
riteras dri� säkerhet, tillgänglighet och höga 
tekniska prestanda till lägsta möjliga kost-
nad. Riskmedvetenheten i organisationen är 
o� a begränsad. I andra mer specialiserade 
och operativa tillämpningar förutsätts däre-
mot mycket hög riskmedvetenhet och risk-
hanteringsförmåga, några exempel är lu� fart, 
rymdfart, kärnkra�  och militära system. 

– Där räknas kostnaderna för tillbud, 
attacker och haverier inte enbart i ekono-
miska termer utan även i människoliv, säger 
Arne Norlander.  

Innovation och utveckling ger upphov till nya 
idéer och koncept som i sin tur leder till nya 
tillämpningar och produkter. Secanas grund-
syn är att riskmedvetenhet, prioriteringar och 
ett strategiskt verksamhetsperspektiv kan 
ytterligare stärka förmågan till kra� samling 
inom samhällssäkerhetsområdet.

– Systematiskt informationssäkerhetsarbe-
te, innovation och omvärldsbevakning säker-
ställer samhällets funktionalitet och resiliens, 
säger Arne Norlander och fortsätter:

– Secana har lång erfarenhet av att stöd-
ja både privata och o� entliga verksamheter, 
nationellt och internationellt, med operativ 
erfarenhet, forskning och innovation.

FÖRETAGSPRESENTATION

INNOVATION OCH
SYSTEMATISKT 

SÄKERHETSARBETE
STÄRKER SAMHÄLLETS 

FÖRMÅGA ATT MÖTA 
FRAMTIDENS CYBERHOT

Samhällssäkerhet 

handlar om förberedelser. 

En kombination 

av innovation, 

riskhantering och 

cyberförmåga är central 

i säkerhetsarbetet. 

Secana förbereder 

er att möta cyberhot 

och utvecklar ert 

säkerhetsledningssystem 

genom rådgivning, 

analys, innovation 

och utbildning.

FAKTA

Innovation, informations- och 
cybersäkerhet är några av alla 
områden där Secana bidrar 
till ett starkt samhällsskydd. 
Secana skapar, tillsammans 
med kunden, förutsättningar för 
lösningar på komplexa risk- och 
säkerhetsutmaningar genom 
tjänsteområdena: 

• Governance, 
        Risk & Compliance (GRC)

• Kontinuitets-, incident- 
       och krishantering

• Informations- och cybersäkerhet

• Systematiskt säkerhetsarbete

• Forskning & Innovation

Secana ger kvalificerat stöd i allt 
från hantering av legala krav på 
organisationen till genomförande 
av det praktiska arbetet med att 
införa ett ledningssystem för 
informationssäkerhet samt utbilda 
och öva personal och ledning.

www.secana.se/sv
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Soleil AB startades 2011 av fyra utveckla-
re och projektledare som arbetade tillsam-
mans på SBAB. De fyra är kvar som del-
ägare och verksamma i företaget. Idag är 
man 40 anställda och har en stadig tillväxt. 
Företaget är specialiserat på intranät och 
den digitala arbetsplatsen och stöttar sina 
kunder inom områden som webbutveck-
ling, design, projektledning, utbildning och 
verksamhetsutveckling. Kunderna kommer 
mestadels från den offentliga sektorn men 
företaget ser en stor efterfrågan från pri-
vata aktörer. 

– Vi är ett modernt IT-företag som vill ge 
kunderna ett roligare, e� ektivare och enklare 
digitalt liv, säger Vd Per Johansson. Det ver-
kar som att kunderna tycker samma för vi har 
växt stadigt sedan starten.

En optimal digital arbetsplats är 
anpassad efter användarnas behov
Per Johansson berättar att företaget brin-
ner för den digitala arbetsplatsen och skapar 
intranät anpassade  e� er kundernas behov 
och e� ektmål. Soleil är en partner som � nns 

med kunden hela vägen – från behovsanalys 
till implementation av den digitala arbets-
platsen där även utbildning och customer 
success blir en viktig del i partnerskapet med 
kunden. Allt sammantaget ska hjälpa Soleils 
kunder att skapa värde för sig själva och för 
sina kunder. Det gör man genom att hjälpa 
till att strukturera kommunikationsvägar, 
skapa enklare kommunikationsverktyg och 
fokusera på att utveckla verksamheten – inte 
enbart tekniken. 

– Många gånger upplever människor en 
digital stress på grund av att möjligheterna 
och valen blir för många. Vi menar att det ska 
vara lika enkelt och tryggt att arbeta på sin 
digitala arbetsplats som på den fysiska. 

Med rätt systemfl ora kan medarbetarna 
utföra sitt arbete smidigare
Det kan handla om att se över och underlät-
ta kommunikation mellan kollegor, partners 
och kunder/klienter, göra det lätt att samar-
beta i projekt eller linje, förenkla sökandet 
e� er det vi behöver för att klara arbetet och 
att förenkla förmedlingen av kunskapen till 

andra. Det kan också handla om att tillhan-
dahålla verksamhetsverktyg och system så att 
medarbetarna smidigt kan utföra sitt arbete, 
med kvalitet. 

– Fortfarande är den eviga frågan; Vad ska 
man använda sina tekniska verktyg till? Här 
kan vi bidra med kartläggning och utredning 
av system/organisation, genomlysa proces-
ser, implementera intranät och kringliggande 
lösningar, genomföra utbildningar och göra 
mätningar. Både före och e� er införandet av 
de nya kommunikationsverktygen. 

Att våga välja och välja bort för 
det bästa resultatet
Framgångsfaktorerna är medarbetarnas 
engagemang och deras expertis men även 
det faktum att företaget vågat välja bort 
sådant som inte passar in i portföljen och 
verksamheten. 

– Plus att vi kan leverera hela lösningar 
och inte bara delar. Många kunder vill ha en 
helhetslösning för både intern och extern 
digital kommunikation.  

En annan faktor som Per Johansson pekar 
på är att det är oerhört viktigt att som kon-
sult vara ny� ken på och intresserad av kun-
dens verksamhet. 

– Det kräver mod och ibland också diplo-
matisk � ness att våga säga vad man tycker i 
frågor där man baserat på sin erfarenhet har 
en annan uppfattning än kunden. Men det är 
konsultens ansvar att göra så.  

Soleil har fått utmärkelsen 
Gasellföretag 2018
Med den erfarenhet Soleil fått och med den 
framgång man haft sedan 2011 så känner 
man att det är dags att ta klivet ut och göra 
sig mer kända i Sverige. Därför har man 
lagt tid och kraft på ett eget internt arbete, 
nämligen att skapa en stabil varumärkes-
plattform.

Förhoppningsvis ger det den uppmärk-
samhet som man e� ersträvar. Dock har 
Dagens Industri redan uppmärksammat före-
taget, vilket de gjorde när Soleil utsågs till ett 
”Gasellföretag” av tidningen under 2018. 
Man valdes ut bland 50 000 andra företag 
och kriterierna är att man ska vara ett litet 
snabbväxande och lönsamt företag som ska-
par arbete för människor, driver tillväxt och 
inspirerar andra.  Per Johansson menar att 
det är tack vare andan i företaget som de har 
lyckats attrahera rätt medarbetare på vägen 
och blivit ett allt starkare team.

– Vi är säkra på att det är vår kultur som 
bidragit till detta. Ett av våra allra starkaste 
kort är de anställda och deras engagemang.  
I vår senaste medarbetarundersökning � ck 
vi 100 procent på frågorna om man är stolt 
över sitt företag och om man upplever att det 
är god stämning här. Det gör mig både glad 
och stolt.

FÖRETAGSPRESENTATION

ORDNING OCH REDA 
I DE DIGITALA SYSTEMEN 

SKAPAR TRIVSEL
OCH TRYGGHET

I dagens kommunikationsintensiva arbetsliv har företag ett i stort 

sett oändligt behov av att sortera, hantera och balansera 

den information som medarbetarna får till sig. En uppgift som kräver 

erfarenhet, kunnande och kreativitet. Allt för att användaren ska 

erbjudas trivsel och trygghet i det digitala livet.



Kör den, låt den inte bara  
driva vind för våg

En luftballongs hastighet och riktning är bestämd av vinden. För luftballongsfarare är att driva med vinden  
en erfarenhet, en utmaning och en del av tjusningen. I er produktion vill ni förstås inte lämna något åt slumpen. 
Allting måste vara perfekt koordinerat och exakt sammanflätat. Ni kan säkerställa detta genom linjära givare, 
vinkelgivare och pulsgivare från HEIDENHAIN. De står för mycket hög precision samt hastighetskontroll och  
är en viktig del i ert systems pålitlighet. Med vår långa erfarenhet och know-how av utveckling och tillverkning  
av avancerade mätinstrument samt styrsystem, lägger vi grunden för automatisering av morgondagens fabriker 
och produktionsmaskiner. Denna erfarenhet garanterar och kommer även fortsättningsvis att garantera säkerhet  
och pålitlighet som ni behöver på er väg till toppen.

HEIDENHAIN Scandinavia AB 127 39 Skärholmen, Sweden Telefon +46 8 531 933 50 www.heidenhain.se

Vinkelgivare  Linjära skalor  TNC-styrsystem  Digitala räknare  Mätgivare  Pulsgivare
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Probitas betyder hederlighet. För företaget är 
det mer än ett ord. Det är ett sätt att vara och 
driva verksamheten på. Andra ledord i verk-
samheten är omtanke, nöjda hyresgäster och 
att skapa värde. 

– Vi sätter en ära i att vara hederliga och 
pålitliga, säger Samuel Borg. Och i att bemöta 
våra medmänniskor med respekt, i alla lägen. 

Det i sin tur är inte så konstigt e� ersom Pro-
bitas ägs av Immanuelskyrkans församling i 
Stockholm och vinsten man gör går in i för-
samlingsarbetet och det diakonala arbetet. 

– Vår verksamhet blir ju extra viktig e� er-
som både vi och församlingens mål är att med 
de pengar vi får över ska vi hjälpa till att skapa 
ett gott samhälle. 

Och då krävs det att man går plus, vilket 
företaget kassaflödesmässigt sett inte gjor-
de när Samuel Borg fick uppdraget att vän-
da de röda siffrorna till svarta. Siffror som 
uppstod i efterdyningarna av den stora bör-
skraschen 2008.

– I stort sett blödde vi och tappade cirka en 
miljon i veckan. Och det är inga pengar man 
kan samla in via kollekten. Så det var bråttom. 

Samuel Borgs utbildade sig på Handelshög-
skolan i Jönköping och han har en bakgrund 
i värdepappershandeln och som ekonomic-
hef på Svenska Missionsförbundet i nio år. 
Så han är bekant med och känner sig hemma 
med den värdegrund som � nns i församling-
en och företaget. 

– Mitt mål är att ha en coachande ledarstil 
där jag uppmuntrar medarbetarna till att göra 
saker, våga misslyckas men också att lära sig 
av misstagen. Jag brukar tänka att det är bätt-
re med en skenande häst än en som står helt 
stilla. För då händer ingenting. 

Apropå häst så vill han gärna att företaget 
och dess medarbetare ska fungera som en cir-
kusorganisation. Inte i den meningen att alla 
springer omkring och inte vet vad de håller på 
med. Nej, snarare den väloljade organisation 
som � nns när en cirkus kommer till en ny stad 
och ska sätta upp sitt tält. 

– Målet är att alla ska förstå sin roll i helhe-
ten och att alla genom att göra just sin uppgi�  
bidrar till att tältet kommer upp och att publi-
ken får en fantastisk föreställning. Den typen 
av självstyrande verksamhet gör mig glad. 

Probitas har � era typer av verksamhet i kon-
cernen. Man driver hotell, hyr ut lokaler till 
företag, hyr ut bostäder, driver ett äldreboen-
de och förvaltar även Immanuelskyrkans vär-
depapper. Probitas ägs alltså av församlingen 
som består av 1500 medlemmar vilket är bra 
på många sätt men ibland gör det hela aning-
en komplext. 

– Den demokratiska processen är viktig men 
ibland kan den ta tid. Det får man respekte-
ra men det gäller att vara uthållig och att också 
våga visa ledarskap. Men jag tycker om utma-
ningar så det är samtidigt en rolig del av jobbet. 
En av utmaningarna Samuel Borg och Pro-

bitas stod inför var att vända resultatet men 
också att utveckla verksamheten. Resultatet 
har på 10 år fyrdubblats till en vinst på ca 60 
miljoner kronor. Ytterligare en vändning är 
övergången från förvaltning av fastigheterna 
till att förädla dem och däre� er till att göra 
förvärv.  I april 2018 köptes en fastighet från 
Fabege för 215 miljoner kronor och dessför-
innan investerades 457 miljoner kronor på 
att rusta upp Provisorn 4/Jarlahuset på Birger 
Jarlsgatan i Stockholm.

– Det känns bra att ha gått från en rejält 
utmanande ekonomisk situation och en hel 
del avveckling till en projektutvecklande fas i 
bolagets historia där investeringen i Jarlahu-
sets kontor och Hotel Birger Jarl har gett goda 
resultate� ekter.

Det verkar ha lönat sig även vad det gäl-
ler utmärkelser, priser och uppmärksamhet. 
2013 vann man ROT-priset för Stockholms 
bästa ombyggnation och 2014 vann man Glas-
priset för Sveriges bästa glasbyggnadsprojekt, 
båda för Jarlahuset där Spotify har delar av sitt 
Stockholmskontor.

– 2019 och framåt ser jag två utmaning-
ar. Den ena är kompetensförsörjningen då 
många erfarna medarbetare går i pension 
inom en 3-års-period. 

– Den andra utmaningen är den digitala 
och den gäller både för oss och för branschen i 
stort. Smarta hem och smarta kontor är på väg 
och det gäller att dra nytta av dessa så att verk-
samheten blir än mer e� ektiv och att utveck-
lingen samtidigt kommer kunderna till nytta.

Vi vill bidra till 
det goda samhället

PROBITAS VD SAMUEL BORG:

Från 15 miljoner till 

60 miljoner i vinst 

och från förvaltning via 

förädling till att förvärva 

är resan fastighetsbolaget 

Probitas gjort de senaste 

10 åren. Men det handlar 

också om att bidra till ett 

bra samhälle. Vi har pratat 

med deras Vd Samuel 

Borg om det och lite till. 

Probitas Vd Samuel Borg har varit med och gjort röda siffror till svarta och även fått 
priser för bolagets arbete med fastigheter i Stockholm.

FOTO: ADRIAN BECK

OM PROBITAS-KONCERNEN:

Bolagskoncernen Probitas ägs till 100 
% av Immanuelskyrkan i Stockholm. 
Koncernen består av fem bolag; 
Fastighetsbolaget Probitas AB, Hotel 
Birger Jarl AB, Hotel Tegnérlunden 
AB, Immanuelskyrkans Vård AB och 
Immanuelskyrkans Förvaltnings AB.

KORT OM SAMUEL BORG:

Samuel Borg är 46 år, gift och har tre 
barn. Han har spelat innebandy på 
elitnivå i Sverige och representerat 
danska landslaget i sporten. Numera 
gillar han att spela Padel och 
har vunnit Fastighetsbranschens 
mästerskap 2016 och 2017. Han 
föredrar stad före landsbygd, t-banan 
före cykeln, spotify före vinyl och 
brottning före poesi. Han gillar 
hip-hop och att resa till varmare 
breddgrader. Till en öde ö skulle han 
ta med sig familj och vänner.

Text: Ulf Österlind



61 DAGAR KVAR TILL
LAGEN OM E-FAKTURA
Den 1 april i år blir det lag på e-faktura till offentlig sektor.
Är ni ännu inte redo för lagkravet?
Det är lugnt. InExchange ordnar detta åt er.  
 
InExchange är verksamt inom digital affärskommunikation och specialiserat 
på e-fakturahantering. Vi har ett brett urval av tjänster för inkommande och 
utgående e-fakturor och driver Nordens största affärsnätverk, InExchange 
Network, med hundratusentals anslutna företag. Över hälften av landets 
kommuner använder sig av InExchange som sin tjänsteleverantör. Vi har fått i 
gång mängder med leverantörer åt Sveriges kommuner till att skicka e-faktura. 
Vi har idealiska lösningar för såväl den lilla företagaren som det stora bolaget.

Läs mer på www.inexchange.se 
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Webbplattformen Add - ger det medarbetarna vill ha
Genom att använda ett webbaserat system som är 
enkelt att växa i och där varje medarbetare får till-
gång till just den information de behöver direkt i sin 
dator, surfplatta eller telefon, effektiviserar det dag-
liga arbetet avsevärt.

Formbarheten i Add ger dig utrymme att inte alltid behö-
va fatta de rätta besluten direkt. Funktioner och lösning-
ar, som bland annat ärende-, dokument- och avtalshan-
tering kan enkelt bytas ut eller läggas till i efterhand.

”Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokument-
hantering, möteshantering, process- och ärendehante-
ring m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhål-
la även komplicerade integrerade ledningssystem.”

  
  www.addsystems.com | 08-545 664 00 | info@addsystems.com

Testa en månad
kostnadsfritt

Gammal teknik byttes ut till moderna dator-
baserade system för att kunna � ärrstyra olika 
typer av anläggningar inom samhällets infra-
struktur. Uppdrag utfördes för tra� ktunnlar, 
för öppningsbara broar och spårvägen i Göte-
borg bland annat. Genom ett tidigt samarbe-
te med dåvarande Vägverket samt Göteborgs 
stad kunde Infracontrol modernisera en väl-
digt stor del av samhällets infrastruktur. 

Idag omsätter företaget 55 miljoner kro-
nor om året och har trettio anställda och 
företagets största kund är fortfarande Tra-
� kverket. Men idag ligger fokus till stor del 
också på molntjänsten Infracontrol Online, 
en tjänst som hjälper kommuner i sitt dri� - 

och underhållsarbete och i att förbättra sin 
service till invånare och företag. 

Molntjänsten samlar in information om 
sådant i samhällets infrastruktur som inte 
fungerar genom att invånare rapporterar 
via en app eller sin kommuns hemsida, eller 
genom att tekniska system automatiskt skickar 
information till molntjänsten. Den ser sedan 
till att rätt information når rätt person, o� a en 
entreprenör som arbetar åt kommunen. 

Samtidigt återrapporterar entreprenören 
sina åtgärder till tjänsten. Det ger kommu-
nen en möjlighet att i e� erhand analysera fel 
och åtgärder och skapar därmed en e� ektiv 

kvalitetssäkring. E� ersom kommuner o� a 
lägger ut dessa uppdrag på externa leveran-
törer, kan de genom molntjänsten kontrol-
lera att uppdragen verkligen fullföljs. Lagas 
hålen i gatan i tid, fungerar belysningen som 
den ska eller har gruset e� er vintern verkli-
gen sopats upp?

-Idag har vi avtal med 140 kunder, de all-
ra � esta är vanliga kommuner i Sverige men 
några � nns även i Portugal och Spanien. 
Om inte den grundläggande infrastrukturen 
fungerar, då fungerar inte samhället. Det är 
den stora drivkra� en i vårt arbete, avslutar 
företagets VD och grundare Johan Höglund. 

FÖRETAGSPRESENTATION

SMART MOLNTJÄNST GER FULL 
KONTROLL PÅ SAMHÄLLETS 

INFRASTRUKTUR

Johan Höglund, 
VD och grundare

Då företaget Infracontrol AB grundades år 1993 var 

området infrastruktur och trafi k fortfarande förhållandevis 

outvecklat och baserat på ganska omoderna lösningar 

från 60- och 70-talet. Företagets grundidé var att använda 

sig av tekniska lösningar från automationsindustrin för 

att introducera dem inom infrastrukturområdet och inom 

endast några få år visade sig idén vara rätt.

Text: Redaktionen
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– Både personal och brukare upplever syste-
met som en stor tillgång, säger Ninette Hans-
son, projektledare i Burlöv kommun.

Sekoia är ett system som nås via surfplat-
tor som installeras i brukarnas lägenheter. På 
surfplattorna hittar och rapporterar perso-
nalen all relevant information om brukarens 
insatser och aktiviteter. Här får man också 
tillgång till instruktioner för den enskilde 
brukaren, till exempel hur hen ska för� yt-
tas och om medicinering. Därmed får perso-
nalen möjlighet att jobba på ett mycket mer 
proaktivt sätt.

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

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

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

– IT-systemen för journaler är o� a tung-
rodda och svåranvända och ska tillgodose 
en mängd olika lagsti� ningar. Därför är det 

glädjande att personalen får ett system som 
de faktiskt trivs med att jobba i.

Smartare, digitala lösningar är också en 
nödvändighet för att vården och omsorgen 
ska kunna möta framtidens stora utmaning-
ar, menar Ninette Hansson. 

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

Brukarna har också ha�  mycket glädje av 
Sekoia.

– De kan enkelt kommunicera med barn 
och barnbarn, bland annat får de bilder och 

meddelande skickade till sig. En 92-årig dam 
berättade för mig att hon i synnerhet tycker 
om spelfunktionerna. Hon har spelat patiens 
i hela sitt liv men fått allt svårare att blanda 
kortleken – något hon slipper när hon nu spe-
lar det i digital form, säger Ninette Hansson.

Nu väntar man på resultaten av utvär-
deringen.

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

Läs mer på sekoia.se

FÖRETAGSPRESENTATION

SURFPLATTOR
EFFEKTIVISERAR VÅRDEN

Delaktighet och 
information är två av 

de stora utmaningarna 
inom den kommunala 

omsorgen. Med 
ambitionen att bli bättre 

på båda har Burlöv 
kommun under sex 

månader jobbat med 
det digitala verktyget 

Sekoia. För närvarande 
pågår en utvärdering 
men redan nu vittnar 

man om goda resultat.
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Verktyget Avonova Dialog fungerar som en kontinuerlig medarbetarenkät i app-format.

Digitaliseringen har förändrat spelplanen, vilket 
Avonova varit snabba att ta fasta på, bland 

annat med ett smidigt och enkelt verktyg som stöttar 
dialogen mellan chefer och medarbetare – en nyckel till 

en hållbar organisation.

VERKTYG FÖR DIALOG 
skapar hållbar arbetsmiljö

Robert Persson-Asplund

FÖRETAGSPRESENTATION
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Verktyget Avonova Dialog fungerar som en kontinuerlig 
medarbetarenkät i app-format.

– Det är ju inte alltid man har daglig kontakt med sin 
chef, i vissa fall sitter man inte ens på samma ställe eller ens 
i samma land, säger Robert Persson-Asplund, psykolog och 
forskare med ansvar för utveckling av psykosociala tjänster 
på Avonova.

För många organisationer är det svårt att skapa ett system-
atiskt arbetsmiljöarbete.

– Forskning visar att den som trivs på sitt arbete och upplever 
att hen har stöd också är mer benägen att till exempel kom-
ma med idéer, egna initiativ och lösa problem. Det i sig kan 
stimulera produktiviteten och sänka sjukfrånvaron. Rent 
konkret så handlar det om att skapa rätt förutsättningar för att 
människor ska må så bra som möjligt på sin arbetsplats och 
en del i det är att skapa en regelbunden dialog och genom den 
förebygga hälsorisker, säger Robert Persson-Asplund.

Med Dialog så fångar man upp hela verksamheten, från dia-
log mellan en enskild chef och medarbetare till grupp- och 
organisationsnivå. 

– Verktyget skapar en infrastruktur där arbetsgivare och 
ledning får möjlighet att veta hur medarbetarna mår och hur 
det faktiskt ser ut i organisationen. 

Det digitala verktyget fungerar på alla plattformar som 
mobilen, datorn eller läsplattan.

– Först så har vi en diskussion med företaget om vad de 
vill uppnå och hur de vill arbeta med verktyget. Alla får sedan 
ett inlogg sorterat så att systemet kan hålla reda på vem som 
är vem. När man loggar in så får man svara på tio frågor, det 
tar ungefär en minut och utifrån svaren så får man informa-
tion om vad de innebär och hur man kan arbeta vidare, säger 
Robert Persson-Asplund.

Det är bara den enskilda medarbetaren som har tillgång till 
sina egna uppgifter, ledningen kan bara se resultaten utifrån 
ett grupp- eller avdelningsperspektiv. Grundtanken är att man 
har regelbundna dialogsamtal med sin närmsta chef och då 
har man med sig sin mobil eller dator och kan välja om man 
vill visa sina resultat eller bara använda som grund för sam-
talet. Under samtalet så pratar man om resultatet och vad man 
behöver arbeta vidare med, det sparas sedan ner i systemet så 
att man smidigt kan följa upp det i nästa samtal.

– Syftet är att skapa förutsättningar för en bra och regel-
bunden dialog. Systematiken innebär att ledningen får infor-
mation i realtid om hur medarbetarna fungerar och mår. Vilket 
i sin tur innebär att man kan fatta kloka beslut grundade på 
här och nu och inte på något medarbetarenkät som man fyllde 
i för ett år sedan. På det här sättet så kan man följa hur till 

exempel ett chefsbyte på en avdelning har påverkat gruppen, 
eller möjligheten att snabbt se att det kanske behövs en resurs-
förstärkning, säger Robert Persson-Asplund.

Istället för att agera när problem uppstår och släcka bränder så 
kan processen och systematiken i Dialog skapa förutsättning-
ar för ett förebyggande arbetsmiljöarbete.

– Det är ett instrument som skär tvärs genom alla nivåer i 
en organisation. Med regelbundna avstämningar så kan man 
också skapa en arbetsmiljö där frågor om rimlig arbetsbelast-
ning, tydlighet i vad som förväntas av mig blir en naturlig del 
av arbetsdagen och ett sätt att leva upp till ambitionen om att 
skapa ett hållbart arbetsliv både för individen och organisa-
tionen, avslutar Robert Persson-Asplund.

Läs mer om Avonova Dialog 
på www.avonova.se

Verktyget skapar en infrastruktur där ar-
betsgivare och ledning får möjlighet att 
veta hur med arbetarna mår och hur det 
faktiskt ser ut i organisationen 

Blå boken ger konkreta exempel på hur man skapar en hållbar organisation.
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Slutspurt 
SKOREA!
50-70% rabatt

på utvalda skomodeller 
rabatt

på utvalda skomodeller 

TeamOlmed Butik Söder
Fatburs Kvarngata 10
118 64 Stockholm
Telefon: 08-658 00 58
butik.soder@teamolmed.se
Öppettider:
Mån-fre 10:00-18:00
Lö 11:00-15:00

Hos oss hittar du:
Brett sortiment av fotinlägg
Utvalda dam- och herrskor 

som passar ditt behov
Stöd för kroppens leder

Fotanalys

www.teamolmed.se

Kan det vara så enkelt? Kanske inte, men en 
sak är säker och det är att vi har alltför många 
som inte mår bra på jobbet med en alltför 
hög sjukfrånvaro som följd. Och det behöver 
vi komma tillrätta med. 

– Vi på AS3 har arbetat med arbetsrela-
terade förändringar i över 30 år. Vi vet att 
många har svårt att hantera förändringar och 
att det o� a krävs både mer tid och ett grund-
ligare agerande från alla för att de planera-
de positiva e� ekterna med förändringarna 
ska bli verklighet. Annars är det lätt hänt att 
arbetstillfredsställelsen minskar, det blir inte 
så mycket gjort och stressen lurar bakom 
hörnet. Åtgärder måste helt enkelt vidtas i tid 
innan det är för sent, säger Susanne Askwall, 
Head of Executive services på AS3.

En konsekvens av den ökande förändrings-
takten är att mätningar av arbetstillfredsstäl-
lelse måste göras o� are. Idag är det många 
som en gång om året ”tar tempen” på orga-
nisationen. Det duger inte, menar Susanne 
Askwall. Den årliga mätningen måste ersät-
tas med mycket mera tätare mätningar så 
o� a kanske som var 6–8:de vecka. Det hand-
lar om att ställa färre frågor, men o� are. Att 
bli mer snabbfotad, helt enkelt.

– Genom att o� are ”ta tempen” på organi-
sationen, så ökar chanserna att rätt ”medicin” 
sätts in i tid, säger hon.

Dagens organisationer har dessutom 
blivit plattare med färre chefsled 
och ett mindre antal chefer. 
En del av de arbetsuppgif-
ter som chefer tog hand 
om tidigare hanteras nu 
av var och en. Det med-
för att medarbetarska-
pet behöver stärkas. Det 
gäller även möjligheten 
att arbeta med den egna 
arbetstillfredsställelsen. 

– Vi på AS3 har verktyg 
som gör det möjligt att genomfö-
ra medarbetarundersökningar o� are 

och där såväl medarbetaren som chefen görs 
ansvarig för att vidta åtgärder. De utgår från 
ett och samma verktyg och kan härigenom 
samordna och förstärka sina insatser. Verk-
tygen är förstås digitala.

Nu handlar det om möjligheterna till ett 
delat ansvar där både chefen och medarbe-
taren tillsammans vidtar åtgärder för att höja 
arbetstillfredsställelsen.

Ytterligare sätt att underlätta arbetsrelate-
rade förändringar och minska stressen är att 
ge var och en utrymme för att tidigt anpassa 
sig till en eventuell omställning. 

– Det kan man göra genom att jobba 
proaktivt med frågan och genom 

att utbilda alla i grundläggan-
de kunskaper om vad som 

händer med oss människ-
or när vi ställs inför en 
förändring. Det hand-
lar om insatser som 
både befrämjar utveck-
ling och som leder till 
arbetsglädje. Långa 

ställtider utan jobb och 
reaktiv karriärplanering 

hör inte hemma på dagens 
arbetsmarknad, säger Susanne 

Askwall.

FÖRETAGSPRESENTATION

VÄLMÅENDE, PRESTATION 
OCH KARRIÄR – NÄR NI VILL 

RUSTA FÖR INNOVATION
Att må bra och ha 

kul på jobbet är viktigt, 

inte bara för det egna 

välbefi nnandet utan även 

för att det tycks smitta av 

sig på andra. Dessutom 

är det troligt att när vi mår 

bra, så presterar vi också 

bättre. Då ökar även 

chanserna för att kunna 

göra karriär. 

Text: Redaktionen
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– Arbetslivet ser inte likadant ut i dag som 
för tjugo år sedan. Då tog man en anställ-
ning och jobbade o� a där fram till pensio-
nen, säger � erese Löfall. 

I dag är människor i rörelse, vi byter arbe-
te o� are och � yttar runt mer. Det gäller i allt 
större utsträckning även inom vården. Och 
det har gjort konsultjobbet mer attraktivt. 
� erese Löfall och hennes personal har själ-
va lång erfarenhet från vården. En tydlig för-
del menar hon. 

– 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 kän-
ner de allra � esta. Det gör att vi kan handleda 
och coacha dem i deras vardag. Nära relatio-
ner till våra kunder och konsulter är vår styr-
ka, säger � erese Löfall.

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering 
vänder sig till privata och o� entliga aktö-

rer inom hälsovård, sjukvård och omsorg i 
hela Sverige. Med en bred kompetensbas och 
personal i hela Sverige kan de ta sig an de 
� esta vårduppdrag. Vårdlänken erbjuder kva-
li� cerade tjänster som interimschefer, socio-
nomer, sjuksköterskor, läkare, psykologer, 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter och under-
sköterskor. 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. Kun-
den hör av sig till oss när de har ett behov 
av vårdpersonal. Antingen behövs en tillfäl-
lig lösning som ett kort vikariat eller så kan 
beställningen vara en mer långvarig lösning, 

där Vårdlänkens konsult stannar en längre 
period. För permanenta lösningar erbjuder 
Vårdlänken även rekryteringar.

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

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering är 
miljö- och kvalitetsledningssystemcerti� era-
de enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. 

– Vår värdegrund är robust. I vårt dagli-
ga arbete jobbar vi med insatser för att bidra 
till ett ekologiskt hå llbart 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 kontoren i Stockholm och Mal-
mö expanderar. – 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. 

– E� erfrågan på våra konsulttjänster lär 
bara öka framöver, tror � erese Löfall. Det 
trots politiska påtryckningar om begräns-
ningar av vinster i välfärden. Utmaningarna 
inom vården blir allt större och då erbjuder 
Vårdlänken precis den � exibilitet som vård-
givarna måste ha för att leverera patientsä-
kerhet och kvalitet i toppklass.

FÖRETAGSPRESENTATION

HUNDRA PROCENT FÖR VÅRDEN
Vårdlänkens 

grundare Therese 

Löfall har 20 års 

erfarenhet av 

bemanning och 

rekrytering inom 

vården. Hon har sett 

hur inställningen till 

inhyrd vårdpersonal 

har förändrats.

Konsultchefen Ida Gustafsson och bemanningsassistenten Felicia Davidsson.

Öka tryggheten med patientansvarig läkare

INNEHÅLL

11 22

Vården är en komplex organisation, att
styra den tycks mer komplicerat än att lan

da en raket på månen. Ur vårt perspektiv
borde kontinuitet och bättre samverkan vara 

ett tydligt mål.

Patienter som slussas mellan olika anonyma instanser, bristfällig 
information och ett ständigt byte av läkare går nämligen vårdbesök 
och sjukhusvistelser onödigt plågsamma

Det är orimligt att patienter först vid livshotande sjukdom ska
ha rätt till en patientansvarig läkare, den bör finnas för alla vård
sökande. En stor del av vårdapparaten idag bygger istället på att 
patienten själv ska kunna hävda sin rätt och ta sig runt i sjuk
vårdssystemet. Finns det istället en ansvarig läkare som patien
ten känner och kan vända sig till så bryts anonymiteten och med 
det vinner vi en tillgänglig, god och trygg vård. Istället så ser vi 
idag hur patienter slussas runt och ställs inför ständigt nya vård
kontakter. 

Systemet genererar dessutom idag en administration och ett infor
mationsflöde kring patienten som är svårt att överblicka.Vården 
består samtidigt av stora institutioner, många beslutsfattare och 
nya digitala tekniker, där den senare skulle kunna ge en effektivare 
administration. Information kring patienten behöver kommunice
ras enkelt från en läkare till nästa, bokningar, undersökningar och 
provtagningar ske smidigare och kunna bokas enkelt.  

Med en patientansvarig läkare som har den medicinska överblick
en, tillsammans med smidigare organisation som har möjlighet att 
utnyttja den tekniska utvecklingen, så skulle kontinuiteten i vården 
öka. Vilket sannolikt är helt avgörande för att åstadkomma en mer 
patientsäker och kvalitativt bättre vård. Jämlikheten i vården kom
mer också öka genom att patienter med sämre förmåga att tala för 
sig och tillgodose sina vårdbehov  får en fast läkarkontakt som dess
utom kan ta det samlade medicinska ansvaret. 

Att återinföra patientansvariga läkare skulle vara en relativt enkel åtgärd 
för att åstadkomma bättre kontinuitet och en mer patientsäker vård.

06 14
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Nu presenterar vi fjärde utgåvan av 
VÅRDEN med reportage om bland an-
nat bemanning, rekrytering och smarta 
it-lösningar. Vi tar också en titt på några 
av våra vanligaste folksjukdomar, och
forskningen och utvecklingen av nya 
läkemedel. Sjukvården står inför många 
utmaningar vilket påverkar personal
såväl som patienter, en fråga som nya 
numret av VÅRDEN också belyser.
Och missa in Stefan Branths intressanta 
profilintervju. Den folkkäre tv-doktorn 
delar med sig av sin syn på framtidens 
medicintekniska lösningar. 
WENDELIN MEDIA önskar 
dig trevlig läsning och
återvinn gärna din tidning 
eller lämna den vidare …
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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

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

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

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

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

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

lösning, där Vårdlänkens konsult stannar en 
längre period.

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

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

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

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering 

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

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

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

Vårdlänkens grundare  
Therese Löfall har 19 års 

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

har förändrats.

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

FÖRETAGSPRESENTATION

INFO

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

Vårdlänkens ledord: 
Kvalitet, frihet och utveckling

FO
TO: RICKARD ERIKSSON

Heidi Stensmyren 

Ordförande, Sveriges Läkarförbund
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Hitta GUSDESIGN i din 
blomster eller  

inredningsbutik 
 
 

Vi har återförsäljare i hela landet 
 
 
 

@gusdesign gusdesign.se 

För att vi i Sverige ska bli konkurrenskra� iga 
så måste vi berika oss själva med kompetens 
kring robotautomation. Lämnar vi alltid bort 
jobbet till en extern partner så kommer vi 
inte själva att besitta kunskapen om möjlig-
heterna med robotautomation. Denna kun-
skap om automation kommer att bli viktig i 
allt från hur produkter konstrueras till hur 
produktionslinjer byggs upp. 

Våra partners har fullt upp med att instal-
lera våra cobotar och jag är helt säker på att 
det kommer � nnas hur mycket som helst att 
göra i framtiden också. Jag tror t.o.m. att vi 
kommer få ett problem med att e� erfrågan 
kring integration kommer att svämma över 
marknaden. Jag tror att industrin kommer 
få svårt att hitta företag som kan hjälpa dem 
med integration e� ersom behovet kommer 
vara helt för stort. Tyvärr tror jag att våra små 
och medelstora tillverkare kommer få det tuf-
fast. Skulle det bli så kommer detta att bli ett 
stort hot mot industrins utveckling. Det är 
därför viktigt att vår tillverkande industri är 
på tårna kring att skapa sig kunskap och erfa-
renhet kring vad som går att utföra själv och 
vad man ska lämna till en duktig integratör. 
Kompentens kommer att bli en väldigt vik-
tig puzzelbit för att få konkurrenskra�  i sin 
tillverkning. 

Vi på Universal Robots bryter nu ny mark 
för att återigen driva på utvecklingen mot 
enkel robotautomation. Precis som Iphone är 
en hårdvara och bärare för olika appar så är 

UR-coboten en bärare av olika 
applikationer. Denna plattform 
består idag av fyra tydliga kom-
ponenter en Cobot, Ekosyste-
met UR+, UR Academy och UR 
Application Builder:

Ekosystemet UR+ är idag 
en marknadsplats där externa 
utvecklare kan marknadsföra 
sina UR+-tillbehör som ska vara 
Plug & Produce. 

UR Academy är en kostnads-
fri interaktiv utbildning som tar 
87 min att genomföra. Det ger 
användaren en förståelse och 
kunskap i att komma igång med 
cobots. 

UR Application Builder är en 
webbaserad mjukvara där slut-
användaren kan bygga sin app-
likation genom att svara på någ-
ra frågor bara. Däre� er skapas 
en animerad � lm och man ser 
hur det kommer att se ut, samti-
digt som programmet till robo-
ten skrivs under tiden. Blir det 
som man vill så kan man spara ner program-
met och överföra det direkt till coboten och 
starta köra. 

Så tillvägagångssättet blir att bygga sin lös-
ning i UR Application Builder och se hur en 
robot rör sig i ens applikation samtidigt som 
programmet byggs. Däre� er väljer man sina 

tillbehör på UR+ samt väljer storlek på cobo-
ten. I väntan på leveransen, 5 dagar senare, så 
gör man utbildningen UR Academy. Så på en 
vecka så är man i full gång med att rusta sig 
med kunskap inför framtiden. 

Detta ger hopp till våra små och medel-
stora tillverkare.

FÖRETAGSPRESENTATION

VÅRA SMÅ OCH MEDELSTORA TILLVERKARE 
RISKERAR ATT FÅ DET TUFFAST

Vi tillverkare av 

robotar har en väldigt 

viktig uppgift idag, 

att göra det enkelt 

för de personer som 

tar beslutet att köra 

igång med att frigöra 

personal. Är det för 

svårt så kommer det 

inte bli av och här 

haltar branschen 

ganska rejält.
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För en av fem påverkas vardagen av torra 
ögon. Det kan vara ögon som rinner o� a och 
för mycket, upprepade infektioner eller käns-
lan av att man har svårt att öppna ögonen på 
morgonen. Men trots att 20 % av befolkning-
en berörs så tas problematiken sällan upp 
på allvar i Norden, till skillnad från i andra 
länder där torra ögon klassas som en ögon-
sjukdom. Det menar Fredrik Källmark, som 
är medicine doktor och klinikchef vid Käll-
markskliniken, Sveriges enda specialistklinik 
för torra ögon. Han forskar och leder även 
doktorander i ämnet.

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

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

– Många tror att det vanligaste orsaken 
är en hög ålder, men sanningen är att våra 
patienter o� ast är i 40-årsåldern. De � esta 
är också kvinnor, ungefär 7 av 10. Även om 
de � esta har liknande symptom så kan orsa-
kerna bakom variera, därför är det viktigt att 
man först och främst tar reda på varför pro-
blemen uppstått, berättar Fredrik Källmark. 

De fl esta kan bli helt symptomfria 
Om du har problem med torra och irriteran-
de ögon är det viktigt att få hjälp. Det � nns 
nämligen hjälpt att få och prognoserna ser 
goda ut för den drabbade. 

– Jag vågar faktiskt sticka ut hakan och 
säga att ungefär 8 av 10 helt kan bli av med 
sina symptom, fortsätter Fredrik Källmark. 
Och för de resterande � nns det o� a behand-
lingar man kan ta till för att förbättra och 
underlätta. Det är dock viktigt att komma 
ihåg att det inte är problem som löses under 
en natt. O� a tar det från tre månader upp till 
ett år att blir återställd. 

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

– Undersökningen ger en bra förståel-
se och en grund att gå vidare med, avslutar 
Fredrik Källmark. Härifrån kan man ta fram 

en behandlingsplan.  Det � nns idag ett stort 
utbud av olika behandlingar med helt ny och 
modern teknik för behandling av ögontorr-
het och rinnande ögon. Det är också viktigt 
att man samtidigt tar tag i den bakomliggan-
de orsaken.

VANLIGA SYMTOM:

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

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

Fredrik Källmark, medicine 
doktor och klinikchef 

vid Källmarkskliniken.

FÖRETAGSPRESENTATION

MÅNGA MED TORRA OCH 
IRRITERADE ÖGON KAN BLI HJÄLPTA

Torra ögon kan ha 

många orsaker. Men 

nästan alla som har 

problem med torra, 

rinnande eller grusiga 

ögon kan bli helt eller 

delvis symptomfria.

Bland Sveriges ”friska” befolkning lider 
minst 10 % av sväljsvårigheter. Symp-
tom kan vara halsbränna, klumpkäns-
la, sura uppstötningar, smärta, reflux
samt ret- och slemhosta, svårigheter 
som i flera fall leder till social isolering. 
Åtskilliga äter syradämpande läkemedel 
i åratal.

Snarkning och apné
Utöver sväljproblem är snarkning och 
sömnapné ett utbrett problem. Du kan-
ske inte snarkar själv men din partner 
gör det vilket gör att båda drabbas. 
Åtskilliga par har skilda sovrum till följd 
av snarkning, något man inte gärna talar 
högt om. 

Andelen som dessutom lider av and-
ningsuppehåll, sömnapné, är vanligare 
än vad man trott. En person som lider 
av sömnapnésyndrom kan ha hund-
ratals andningsuppehåll per natt med 
syresänkningar i blodet. Något som 
ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, 
såsom stroke.
   Studier visar att IQoro® ökar spänsten 
(tonus) i muskulaturen i de övre luftvä-
garna, vilka på så vis förhindras från att 
kollapsa och orsaka andningsuppehåll 
samt störande ljud. Träningseffekten 
med IQoro® kommer dock inte omedel-
bart vilket gör att du bör fortsätta med 
de eventuella hjälpmedel du har idag.
Metod med bredd
Då den neuromuskulära behandlings-
metoden IQoro® aktiverar kroppens eget 
inprogrammerade system från mun, 
hjärna till magsäck, förklarar det varför 

• 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 behand-
lingsmetoden IQoro®, som tränar upp 
invärtes förslappad muskulatur och 
ger människor livskvalitén tillbaka. 

Reflux eller störande 
snarkning?

IQoro® har 
positiv inverkan 
på många olika 
funktioner.   

Våra  mest basala 
funktioner som att 
andas, äta, svälja och tala använder 
samma nervbanor men på olika sätt. 
Läs mer på iqoro.com.

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

Köp IQoro® på iqoro.com 
eller tel: 0650 - 40 22 37 

FRI FRAKTanvänd kod:ISV18på iqoro.com
Gäller t o m 31-12-2018



Viskoelastiskt tryckavlastande skum 
med minnesfunktion. Gjuts en och en 
i specialtillverkade formverktyg. 

1. Fjäderlätt material som andas.
2. Behaglig support/stöd för haka.
3. Inställbar i höjdled.

Historien om Eezyflow, 10 år från idé till färdig produkt. - ” Jag har levt med 
snarkare sedan 10 års åldern. Ljudnivån var stundtals olidlig. Detta bidrog 
till frustration och många nätter på soffor, i barnkammare och stundtals sov jag 
under bar himmel i skärgården med hunden istället för på båten.” 

Eezyflow sovkrage är fysiologiskt utformad, lätt, mjuk, formas av kropps-
värmen, inställbar i höjdled samt fjädrande. Hjälper till med att hålla 
huvudet lätt sträckt bakåt, något framskjuten käke och stängd mun. 
En bekväm sovposition liknande framstupa (stabilt) sidoläge som ger 
friare luftvägar. 

EEZYFLOW SOVKRAGE

Sluta snarka - Snarka mindre

•  Patenterad svensk uppfinning. Tillverkning i Sverige och Danmark.

•  Bekväm som resekrage även för icke snarkare. Lätt att ta med 
   sig i hand-bagaget. Väger endast 180 gram. Förvaringspåse ingår.

•  Överdrag/påse av svensktillverkad exklusiv bomullstrikå,
   100% ekologisk  bomull. 

•  Idealisk som stödkrage vid lindrigare besvär.

Kontakta oss
www.eezyflow.com
Tel. 08 636 50 30

Se vårt erbjudande 

Ni finner omfattande lättläst information om snarkning och dess orsaker på vår 
hemsida. Även råd för egenvård av professionen och mycket mer.

1. 2.

3.

MADE IN EU

EEZYFLOW - ETT HANTVERK

®

Bättre sömn - Bättre liv!

Även på resan, 
anländ utvilad 
utan nackspärr
eller muntorrhet.  
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Innovativ lösning ger 
storskalig lagring av  
förnybar värme
Tack vare ett samarbete mellan  
Värmevärden och Hudiksvalls 
kommun kan två nedlagda bergrum 
användas för storskalig säsongslag-
ring av förnybar värme istället för 
olja. En unik och innovativ lösning där 
befintlig infrastruktur nyttjas för att 
ställa om till mer förnyelsebara bräns-
len, vilket är positivt för både miljön 
och samhället.

En vanlig ackumulator står ovan jord 
och bygger på förutsättningen att 
vattnet skiktar sig. Bergrummen i 
Hudiksvall är liggande och långsmala, 
200 meter långa, 18 meter breda och 
25 meter höga. Då skiktning inte gick 
att säkerställa byggdes istället en 
unik lösning med ett bergmagasin för 
hetvatten, 95 grader, och ett för ”kall-
vatten”, 45 grader. 90 000 kubikmeter 
vatten pumpas mellan magasinen för 
att antingen ladda  
vattnet med energi 
eller utvinna energi. 

 – Det är Sveriges 
största ackumulator! 
Vi vet i alla fall ingen 
ackumulator som är 

större säger Anders Ericsson, vd på 
Värmevärden.

Samarbete med kommunen
Bergrummen som ägs av Hudiksvalls 
kommun och som tidigare varit lag-
ringsplats för olja, har stått oanvända 
i 30 år. Det var länge oklart vad de 
skulle användas till men i och med att 
de återigen används för energilagring 
har cirkeln slutits. 

 – Hudiksvall är ett bra exempel där 
vi tillsammans med kommunen arbe-
tat för att nyttja befintlig infrastruktur, 
en resurs som stått outnyttjad under 
många år och som nu gör nytta  för 
samhället på ett resurs- och kostnads-
effektivt sätt säger Anders Ericsson 

Hållbar energiproduktion
Energin i bergrummen räcker för att 
täcka värmebehovet en hel som-
marmånad, eller för att hjälpa till vid 
vinterns köldknäppar. Det innebär att 
toppar och dalar i energitillverkning-
en över året kan jämnas ut och att all 
värme nu produceras av lokala och 
förnyelsebara bränslen som bark och 
sågspån. Behovet av den oljeeldade 

reservpannan har därför försvunnit. 
Värmevärden har därmed möjliggjort 
en hållbar och långsiktig energipro-
duktion i Hudiksvall.

Framtidens värme
I framtiden vill Anders Ericsson se fler 
samarbeten som det i Hudiksvall. 

 – Samhället, industrier och energibo-
lag behöver gemensamt hitta lösning-
ar där man använder infrastruktur och 
tar till vara på sådant som annars går 
till spillo i form av spillvärme, returflis 
och restprodukter. Det är på så vis 
framtidens värme blir hållbar och fler 
innovativa lösningar blir verklighet.

Kort om Värmevärden

Värmevärden levererar ca 1,2 TWh 
fjärrvärme och ånga till bostäder, 
industrier och lokaler i tio kommuner 
i Mellansverige. Med totalt 90 an-
ställda arbetar företaget för att alltid 
finnas där för sina kunder. Sedan 2017 
ägs bolaget av en infrastrukturfond 
som förvaltas av J.P. Morgan Asset 
Management, vilket ger ett tryggt 
ägande med fokus på långsiktighet. 

Läs mer på www.varmevarden.se. 

Ett av de två bergrummen i Hudiksvall innan det vattenfylldes. 
Foto: Lars Sundin (t.v.), Mostphotos (t.h.), Anders Nilsson (porträtt Anders Ericsson, vd)

Ökad automatiseringsgrad sänker era tillverkningskostnader. 
Vi har hjälpt kunder i olika branscher att optimera robotar och 
utrustning under mer än 40 år. Nu vill vi gärna hjälpa er också.

Specialister 
på robotintegration 
och automation arho.se



FRAMTIDENS ENERGI 
FINNS RAKT FRAMFÖR VÅRA ÖGON

Det finns en värmekälla som är helt naturlig. Som är fri från tillsatser  

och helt förnybar, och som växer mitt framför oss. Vi pratar om skogen, förstås.

Den mörka, vackra skogen, vars restprodukter via modern teknik  

blir en värmekälla för hushåll och industrier i hela Sverige, och som ger ett  

löfte om en ljus framtid.
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datafångst. rfid. retail. etiketter. 
produktmärkning. mjukvarulösningar.
Lexit Group är en totalleverantör med gedigen erfarenhet tack vare sina många år i branschen. Vi 
erbjuder kvalitetsprodukter från de stora leverantörerna och utvecklar egna mjukvarulösningar för 
bland annat produktmärkning, orderhantering och lager. Vi har experter på alla områden och en lång 
rad framgångshistorier som du kan ha nytta av.

LEXIT GROUP SWEDEN AB / Konstruktionsvägen 3 / S-435 33 Mölnlycke / Phone: +47 (0)31-734 41 00 / E-post: info@lexit.se / www.lexit.se 

       vi förenklar dina processer

        låt oss visa dig möjligheterna

www.powertools.se • 0171-66 30 00

HYDRAULISK 
MUTTERDRAGARE
CAP 250-16 000 Nm
7% noggrannhet, 
inget behov av mothåll, 
högt varvtal.

Innovativa verktyg för 
industrin ger effektivitet, 

kraft & precision
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BRODIT AB DESIGNAR, UTVECKLAR 
OCH TILLVERKAR KUNDANPASSADE 
MONTERINGSLÖSNINGAR I PLAST 
OCH METALL SEDAN 1983.

WWW.BRODIT.SE

HÅLLARE & FÄSTEN
FÖR  STABIL MONTERING AV 
TYNGRE ENHETER I FORDON.
MODELLANPASSADE PRODUKTER FÖR 
YRKESMÄSSIGT DAGLIGT BRUK 
& BÄTTRE ARBETSMILJÖ. TILLVERKADE I SVERIGE.



Vår förmåga att  göra ski l lnad.

Ibland handlar det om hundradelssekunder. Andra 
gånger är det gruvlaster som ska koordineras. Eller 
komplexa trafikledningssystem som ska garantera 
säkerhet och framkomlighet. Gemensamt är att det 
krävs ett väl intrimmat team som tillsammans tar 
sig an hela jobbet.

Från starten för drygt tjugo år sedan har vi byggt 
upp vår organisation för att kunna ta ett helhets-
ansvar i multidisciplinära industriprojekt. Vi har 
utvecklat en projektförmåga utöver det vanliga. 

Och tillsammans med vår finansiella styrka kan vi 
erbjuda totallösningar som få andra kan komma i 
närheten av.

Läs mer om hur våra automationslösningar har ut-
vecklat och effektiviserat verksamheten för mängffektiviserat verksamheten för mängff -
der av företag. Samtidigt som vi tillsammans gjort 
skillnad för människor och varit med och bidragit 
till ett lite bättre samhälle.

midrocautomation.se



- bygger det goda samhället
Probitas AB äger och förvaltar fastigheter i Stockholms innerstad. 
Namnet Probitas betyder hederlighet vilket är ett av företagets 
ledord, tillsammans med omtanke, nöjda hyresgäster och skapa 
värde. Fastighetsinnehaven uppgår till ca 90 000 kvm.

Probitas koncern består av fem dotterbolag, av vilka fyra 
stycken driver sina verksamheter i Probitas lokaler.

Probitas ägs av Immanuelskyrkans församling 
vars diakonala projekt inom äldreomsorg är 
organiserat i ett icke vinstutdelande bolag och 
därigenom är med och bygger det goda samhället.

Läs mer om Probitas på
www.probitas.se



WWW.HOKERUMBYGG.SE/OSBYSJOPARK
08 - 520 267 20 

varmdo@bjurfors.se www.hokerumbygg.se

VÄLKOMMEN PÅ LÄGENHETSVISNING 
torsdagen den 31 januari kl 17-18.
Vi visar nu en trevligt planerad trea på 64 m2 med 32 m2 balkong på 
Skogsbovägen 24 i Gustavsberg.
Läs mer om vårt fina erbjudande på projektets hemsida under ”Lägenheterna”

PRISEXEMPEL
Lgh rok m2 balkong m2 insats*

322 2 45 5 2 229 660 kr

321 3 64 10+7 3 000 860 kr

123 4 101 18 4 152 460 kr

122 5 118 31 4 501 060 kr

* Rabatten avdragen

BO 
AVGIFTS-

FRITT I 
7 ÅR!*
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www.svenskcertifiering.se

Vill ert företag vara en del  
av ett vinnande team? 
Kontakta oss för en dialog så berättar  
vi mer hur en certifiering kan lyfta  
ert företag. Svensk Certifiering står för 
modern revisionsteknik med fokus  
på nyckeltal. Vi lever som vi lär och  
blev för andra året i rad utnämnda av  
VA (Veckans Affärer) som superföretag.  
Vårt NKI (nöjd kund index) är 4,7 av 
5 möjliga.

Svensk Certifiering har troligtvis  
Sveriges nöjdaste  kunder!

Tak Compagniet Sverige AB är ett väl etablerat företag 
sedan 1983, och vi har lagt mer än 4 000 000 m2 tak i 
hela Sverige.  Vi är ett företag med stor bredd, kunskap 
och erfarenhet, och vi har över trettio års erfaren-
het av utveckling, renovering och projektledning av 
takarbete. Detta ger våra kunder en fast ram och ett 
effektivt resursutnyttjande vid renovering av deras tak. 
Tak Compagniet är specialister på tegeltak, betongtak 
och papptak.  Vi levererar kompletta tak med taksäker-
het, taktvattning, plåtarbeten, takfönster med mera.

Att vi har lagt över 4 000 000 m2 tak sedan 1983 visar 
ju på ett stort förtroende från våra kunder.

–  Vi vågar påstå att Tak Compagniet är det tryggaste och 
lönsammaste alternativet.

  Sverige har 10 000-tals läckande tak

www.takcompagniet.se    08-667 07 20    info@takcompagniet.se     Artillerigatan 26    114 51 Stockholm

Kontakta oss för 
mer information:

  – Inget av dem är levererat och monterat av oss

Vi täcker hela Sverige!

www.takcompagniet.se    08-667 07 20    info@takcompagniet.se     Artillerigatan 26    114 51 Stockholm

”På vår bostadsrättsförening ”HSB Brf Fjädern” 

i Nacka lade Tak Compagniet AB om 9.000 m2 

tak. ”Tak Compagniet har utfört ett 

fantastiskt arbete på våra tak. Dom är väldigt 

professionella och arbetet utfördes helt utan 

anmärkningar från vår externa 

besiktningsman. Arbetet var dessutom fullt 

färdig på endast 5 månader.” Tak Compagniets 

montörer är väldigt trevliga och har en 

fantastisk ordning på arbetsplatsen.”

– Dusko Susnjar ordförande  Brf Fjädern Nacka



Bostadsområdet Skarpan i Linköping med 15 trevånings-
hus som nu får en fjärde våning och hissar. Hydroware 
levererar hissarna som installeras av Nordisk Hiss.

Vi har i vårt land cirka 1 000 000 lägenheter i 
flerbostadshus utan hiss. Bygg på en våning 
och installera hiss så får vi hundratusentals 
nya lägenheter. Det skulle ge många vinnare.

Äldre kan bo kvar i sina lägenheter
Åldersgruppen från 65 år och uppåt beräknas bli dubbelt så stor om 
20 år – från en halv till en miljon personer. Kan många av dessa tack 
vare en hiss bo kvar i sin lägenhet sparar kommunerna minst en halv 
miljon kronor per person och år.

Unga kommer också att ha råd
Det krävs ingen ny tomtmark eller infrastruktur för lägenheter som 
byggs på ett befintligt hus. Det innebär lägre boendekostnader jämfört 
med helt nyproducerat. En förutsättning för att många unga ska ha 
råd att skaffa sig sitt första egna hem.

Stat och kommun tjänar stort på det
Det är stor skillnad i kostnad för samhället mellan hemtjänst och 
särskilt boende för äldre. Äldre som bor kvar i sina lägenheter är inte 
bara en god affär för samhället utan också oftast det som de äldre 
själva önskar.

Vårt råd för att få fastighetsägarna att satsa: Inför ett investerings- 
bidrag för hissar som täcker halva kostnaden för material och instal-
lation till denna typ av fastigheter. En vinst för oss alla.
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Bygg på en våning
och installera hiss

Hydroware utvecklar och tillverkar HydroElite, 
ett driv- och styrsystem för hydrauliska hissar.

Vi levererar kompletta lösningar för både moderni- 
sering av befintliga hissar och för nyinstallation.

Kjell Johansson, grundare av Hydroware och vd för Hydroware Innovation
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Vård- och omsorgscollege är en ideell för-
ening som i år � rar 11 år. Organisationen 
verkar för samverkan mellan arbetsgiva-
re, utbildning och fackförbundet Kommu-
nal och tar ett gemensamt ansvar för att höja 
kvalitén och trygga kompetensförsörjningen 
inom vård- och omsorg. En samverkan som 
bedrivs såväl nationellt, regionalt och lokalt.

Inom Vård- och omsorgscollege Stockholms-
regionen samarbetar Region Stockholm, 
Stockholms stad, Haninge kommun, Solna 
stad, Sollentuna kommun, Botkyrka kom-
mun, Röda korsets högskola, Kungliga tek-
niska högskolan, Karolinska Institutet, Stock-
holms universitet, Södertörns högskola och 
fackförbundet Kommunal.

– Vi ta ett gemensamt ansvar för att tryg-
ga kompetensförsörjningen inom vård och 
omsorg. Vi vill höja kvaliteten på utbildning-
arna samt öka attraktionskra� en, säger Ais-
ha Amin, regional samordnare för Vård- och 
omsorgscollege i Stockholmsregionen.

Aisha berättar att hennes roll som samord-
nare även handlar om att driva processer 
inom samverkan och utvecklingsarbete som 
bl.a. innefattar ökad attraktion, kompetens-
utveckling och arbetsplatslärande, samt att 
vara behjälplig vid certi� eringsprocesser. 
Just nu pågår ett aktivt arbete inom Vård- och 

omsorgscollege Stockholmsregionen med att 
verka som regional stödstruktur inom arbets-
platslärande, språkstöd utifrån språkombuds-
konceptet och ökad attraktion.

– Vi har idag � era utbildningsanordna-
re (gymnasieskolor, vuxenutbildningar och 
yrkeshögskolor) som är anslutna inom Vård- 
och omsorgscollege Stockholmsregionen. 
Skolorna erbjuder en kvalitetssäkrad vård- 
och omsorgsutbildning i nära samverkan 
med arbetslivet och akademin. I samverkan 
växer vi kontinuerligt med � er kommuner, 
utbildningsanordnare och arbetsgivare inom 
vård- och omsorg. 

Certi� erade utbildningsanordnare slussar 
sina elever direkt ut i arbetslivet eller vidare 
till högre studier. 

– 95 procent av våra studenter som väljer 
att gå ut i arbetslivet, får arbete direkt e� er 
avslutad utbildning. De är mycket e� ertrak-
tade på arbetsmarknaden. 

Vård- och omsorgscollege samarbetar bl.a. 
med Kungliga tekniska högskolan i Stock-
holm och erbjuder fortbildning för lärare 
inom teknik och arti� ciell intelligens, vil-
ket ger direkta e� ekter i undervisningen och 
stärker elevernas kompetens på området. De 
står väl rustade för arbetslivet.

– Vi brinner för att kvalitetssäkra och syn-

liggöra vård- och omsorgsutbildning. De som 
väljer att läsa Vård- och omsorgsprogrammet 
ges möjlighet till både yrkesexamen och hög-
skolebehörighet. Eleverna får med sig dubbla 
möjligheter och kan välja  att gå ut direkt i 
arbetslivet eller vidare till högre studier. De är 
vinnare! Vi synliggör karriärvägar för vård- 
och omsorgspersonal och har stärkt sam-
verkan med akademin och arbetslivet . Det 
ska vara attraktivt att jobba inom vård- och 
omsorg. Vi verkar för att våra elever har de 
krav som arbetsmarknaden ställer. Vi vill att 
blivande och verksamma undersköterskor 
ska känna en yrkesstolthet. Tillsammans gör 
vi skillnad på riktigt!

FÖRETAGSPRESENTATION

VI TRYGGAR 
KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN 

INOM VÅRD OCH OMSORG  
Visionen är att 

vara Sveriges bästa 

arena för samverkan 

mellan arbetsliv, 

utbildning och 

fackförbund som 

kvalitetssäkrar rätt 

kompetens i vård 

och omsorg.

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE 
STOCKHOLMSREGIONEN

Telefon: 08 508 380 73
Epost: aisha.amin@stockholm.se 
Hemsida: vocsthlm.se 
Facebook: facebook.com/vocsthlm  
Instagram: instagram.com/vocsthlm 
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Högstadieskolan Kottla är en av sex Futu-
raskolor i Stockholm och har 300 elever i 
årskurserna 7-9. Futuraskolorna följer den 
svenska läroplanen tillsammans med ett 
starkt internationellt fokus.

– Undervisningen sker på svenska och 
engelska och jag tror att tvåspråkigheten är 
en stark anledning till varför man väljer en av 
våra friskolor, säger Chris Mockrish.

Med ett internationellt perspektiv baseras 
undervisningen på modern forskning och 
använder sig av de internationella program-
men ”International Primary Curriculum” 
samt ”International Middle Years Curricu-
lum”. Utbildningen erbjuder en kombination 
av akademiskt, personligt och internationellt 
lärande som ger eleverna de verktyg de behö-
ver för att möta en framtida föränderlig värld.

– Vi utgår från var eleven står idag och stöttar 
dom framåt. Vi lägger stor vikt vid att skapa 
en miljö där alla våra elever kan utvecklas, 
må bra och stå akademiskt starka så att de är 
redo för vidare studier.

Skolan erbjuder dels extra timmar i eng-
elska, dels sker undervisning i vissa ämnen 
på engelska.

– Svenska är av förklarliga skäl på svens-
ka, säger Chris med ett leende och fortsätter, 
SO är också på svenska. Matte och NO är på 
engelska. När det gäller bild, musik och slöjd 
så kan det variera.

Arbetsmiljön är som, Chris påpekar, 

minst lika viktig för att eleverna ska kunna 
uppnå sina mål.

– Vi arbetar aktivt för att skapa en lugn 
och positiv miljö, med lagom stora klasser. 
Respekt är ett nyckelord, hos oss precis som 
det är på andra skolor. Jag tror att det tillsam-
mans med att vi alla arbetar för att hålla ett 
öppet sinne är otroligt viktigt. Våra ungdo-
mar måste i första hand lära känna sig själva, 
det är en grundsten som gör det möjligt att 
vara internationell och öppen för annat i värl-
den, säger Chris.

Hur mycket hinner du som rektor trä� a 
eleverna på skolan?
– Är jag inte i möte så rör jag mig ute på 
skolan, jag gör mina "walk about" och tit-
tar in i klassrummen. Man får ganska myck-
et information bara genom att vandra runt 
och lyssna. Vi måste alla vara närvarande, 
både jag och lärarna fungerar ju som före-
bilder. Bekymmer och problem kan ju dyka 
upp överallt, det viktiga är hur man proaktivt 
arbetar för att lösa dom. 

Skolans värdegrund kallas PER och står 
för Progressivitet, Energi och Respekt, vär-
deringar som ska genomsyra allt arbete på 
skolan både i stort och smått.

– Vi vill skapa glädje. För att känna lust 
inför lärandet behöver eleverna först lära sig 
att lära. När de har lärt sig det blir skolarbetet 
mycket roligare.

Det här ligger också till grund för många 

av de årliga aktiviteter som genomförs på 
skolan, som bland annat Kemins dag, FN-
dagen, Hälsodagen, Barnrättsveckan, Nobel-
dagen, Pi-dagen och Futuraskolan Internatio-
nal Olympics.

– Det här aktiviteter som vi tror kan ge lite 
mer syre och bränsle när inspirationen tryter.

Under förra året så fokuserade Futuraskolan 
bland annat på att rekrytera nya lärare.

–Vi har varit lyckligt lottade. I vår rekry-
teringsprocess så har vi hittat erfarna och rik-
tigt duktiga lärare. Deras arbete och ledar-
skap är ju trots allt det som har störst e� ekt 
på våra elevers utbildning, säger Chris.

FÖRETAGSPRESENTATION

"VI GER VÅRA ELEVER
ETT FÖRSPRÅNG I LIVET"

En del av 

Futurskolans mål 

är att fungera som 

en språngbräda 

för unga framtida 

världsmedborgare.

– Vår internationella 

profi l lockar många 

till våra skolor, säger 

Chris Mockrish, 

rektor på Futura 

International Kottla.

Chris Mockrish, rektor på 
Futura International Kottla

HÄR FINNS FUTURASKOLAN 
INTERNATIONAL:

Lidingö: 
Futuraskolan International Gåshaga
Futuraskolan International Kottla
Sollentuna:
Futuraskolan International Hertig Karl
Futuraskolan International Rådan
Täby:
Futuraskolan International Bergtorp
Stockholm:
Futuraskolan International School 
of Stockholm

Futura international har även åtta 
förskolor i Danderyd, Lindingö, 
Sollentuna, Stockholm och Täby.
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Det ska va’ kul at spela!

www.folkungar.se

BOKA OSS TILL
DIN SKOLA!

ALLA KAN  
LÄRA SIG ATT LÄSA!   
Men för några är vägen svårare och längre än för andra. 

Då är bra hjälp av avgörande betydelse. “Bra hjälp” är i 
lässammanhang synonymt med individuellt anpassade 
åtgärder. LOGOS ger förslag på sådana individuella 
åtgärder, baserat på elevens testresultat. 

LOGOS är ett datortest som kartlägger läsfärdigheten. 
Testet utförs individuellt och måste administreras 

av en certifierad testledare. Utifrån testresultaten 
kan åtgärder som är individuellt anpassade vidtas. 
Forskning har visat att åtgärder som är baseras på 
en noggrann, individuell kartläggning är den säkraste 
vägen till “läsframgång”.      
     
www.logometrica.se                                                                                 

Katarina Agneskog 
Specialpedagog AB

Med en grund som låg- och mel-
lanstadielärare och med fördjup-
ning som specialpedagog både i 
skolan och som kommunöver-
gripande specialpedagog inom 
barn- och elevhälsan (special-
isering inom språkstörning samt 
läs-, och skrivsvårigheter/
dyslexi) har jag stor erfarenhet 
av bland annat handledning, 
undervisning, observation-
er, föreläsningar, workshops, 
kartläggningar och framförallt ett 
nära samarbete med föräldrar, 
pedagoger och
logopeder.

I mitt yrkesliv har jag sett ett 
behov i att guida, stötta och 
hjälpa föräldrar med deras barns 
utbildning och utveckling. Hos 
mig kan föräldrar bland annat få 
konsultation och hjälp med riktad 
specialpedagogisk undervisning.

Jag hjälper även förskolor och 
skolor att arbeta förebyggande 
och hälsofrämjande samt hitta 
rätt verktyg i form av bland annat 
handledning, observation och 
kartläggning när det gäller barn i 
behov av särskilt stöd.

Med rätt verktyg kan varje elev 
nå sin fulla potential.

Mer information finns på 
min hemsida www.specpedagog.se
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Kontakta oss: silfonline@silf.se    08-752 16 80    www.silf.se

Kompetens-
utveckla dig

Silfs utbildningar  
innehåller allt du behöver för framgångsrikt logistik-  
och inköpsarbete – oavsett om du arbetar operativt,  
taktiskt eller strategiskt. 
Våra utbildningar  
är internationellt gångbara och finns anpassade för  
både privat och offentlig sektor. 
Silfs pedagogik  
grundar sig på tillämpad teori som du direkt omvandlar  
till praktisk handling i den egna organisationen.

– inom inköp, logistik,  
offentlig upphandling,  
affärsförhandling

Vi har utbildningen du behöver för att nå toppen inom ditt område

Silf_248x178_svd_1805.indd   1 2018-05-18   10:48

CONVERLIGHT® dynamiska fönster för ökad inomhuskomfort.
Minimerar solvärmeinstrålningen - bibehåller dagsljuset.

SKOLUNDERVISNING
ÄVEN VARMA DAGAR

www.chromogenics.com



Tänk om det perfekta jobbet fanns i tablettform, 
tills dess finns Medcura. Vi är ett av Sveriges främsta 

bemanningsföretag inom vårdsektorn. Vi ger vår personal mer frihet 
och kontroll över sitt arbetsliv. Hos Medcura får vår personal rätt 

förutsättningar att ta hand om sig själv och sina patienter på bästa sätt. 
På Medcura tror vi att välmående vårdpersonal gynnar alla.

Få mer information om Medcura på: 

www.medcura.se

Utvecklande, lönande och tillfredsställande

Nytt jobb, frihet, livskvalitet
500 mg

VI TROR ATT VÄLMÅENDE 
LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKOR 

ÄR BRA FÖR ALLA!

www.medcura.se | 08-41 00 13 14 | Sturegatan 56, 114 36 Stockholm | Stortorget 29, 211 34 Malmö
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Ergonomi

Produktivitet

Flexsibilitet

      

Intelligent disk 
och robotteknik

KEN HYGIENE SYSTEMS A/S • Göteborgsvägen 74 • 433 63 Sävedalen 
T: 018-317300 • info@ken.se • www.ken.se

KEN HYGIENE SYSTEMS är er samarbetspartner i automatiserad logistik för sjukvård.

Var med och bana nya vägar med Sveriges 
största ambulansaktör! I februari 2019 
blir Falck Ambulans nämligen den största 
aktören även i Stockholm, då verksamheten 
utökas med ett flertal stationer genom 
ett nytt avtal med Stockholms läns 
landsting. Vi söker därmed talanger inom 
ambulanssjukvården som vill utvecklas 
tillsammans med oss. 

Som anställd på Falck Ambulans erbjuds du 
bland annat verksamhetsnära chefer, ett flex-
ibelt schema och en arbetsplats genomsyrad 
av hjälpsamhet och beslutsamhet. En nyhet 
för våren 2019 är även att specialistutbildade 
sjuksköterskor som flyttar till Stockholm och 
antar heltidsanställning erbjuds lägenhet, 
belägna i södra Stockholm. En gyllene 
möjlighet att etablera livet i Stockholm.

Vid frågor, kontakta:
Sofia Stridh
sofia.stridh@se.falck.com
+46 73-312 07 85

Falck Ambulans fortsätter växa!

Välkommen med din ansökan!
www.falcksverige.se/arbeta_i_falck
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ANNONS FRÅN USKA

Personalbristen inom vård 
och omsorg har gått för långt. 
Det tycker i alla fall Uska.
se som gjort det enklare för 
arbetsgivare och arbets
tagare att hitta varandra. 

– Tack vare vår rekryter
ingstjänst går det att hitta 
rätt personal på bara några 
minuter, säger Jesper Kenn
holt på Uska.se.

Vård- och omsorgsbranschen 
har länge haft problem med under-
bemanning och de få undersköter-
skor som finns har varit såväl över-
belastade som hett eftertraktade. 

Många arbetsgivare skriker 
efter personal men det kan vara 
svårt att hitta rätt person och en 
rekryteringsprocess kan ta tid. 
Därför har Uska.se tagit fram ett 
enklare alternativ för både arbets-
tagare och arbetsgivare.

–Vi vill minimera tiden för rekry-
teringar och se till att personalen 
hamnar på en arbetsplats där de 
trivs. Dessutom vill vi säkerställa 
kompetensen hos undersköter-
skorna, säger Jesper Kennholt på 
Uska.se.

DET FUNKAR SÅ här: Arbets-
givare fyller i sina uppgifter, såsom 
grundläggande kunskaper och 
lönespann. 

De får direkt upp ett resultat med 
förslag på arbetssökande, utefter de 
kriterier som satts upp. 

DET GÅR MED andra ord snabbt 
att få kontakt med ledig personal 
med precis den kompetens som 
efterfrågas.

– Det går att hitta rätt personal 
på bara några minuter. Men fram-
förallt får man fram de kandidater 
som vill jobba på just din 
arbetsplats, säger Jesper Kennholt.

Enkla sättet att rekrytera: ”Hitta 
rätt personal på några minuter”

Här är framtidens 
rekryteringstjänst

1Registrera din arbetsplats
Surfa in på uska.se och 
registrera dig.

2Skapa en profil
Genom matchnings
profilen når du tusentals 

undersköterskor på plattformen.

3Kom i kontakt
Nu kan du välja vilka 
undersköterskor du vill 

skapa en dialog med.

Passa på: Registrera din arbetsplats 
redan nu – inom några minuter får 
du förslag på nya kolleger.

Vård och omsorg

”Framförallt får 
man fram de 
kandidater som 
vill jobba på just 
din arbetsplats”

Jesper Kennholt
Uska.se

På uska.se finns tusentals arbetssökande över hela 
landet att leta bland. Genom att fylla i sina uppgifter kan 
man få matchande kandidater på ett par minuter.

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

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

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

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



0582-68 68 90
www.amphi-tech.se

Arbeta förebyggande • Höj säkerheten • Trygga vattenförsörjningen

ATT TÖMMA OCH RENGÖRA EN DRICKSVATTENRESERVOAR KAN VARA TIDSKRÄVANDE.

VI KAN BESIKTA OCH RENGÖRA ERA 
RESERVOARER UNDER DRIFT!
Med hjälp av våra undervattensfarkoster kan vi effektivt 
besikta och rengöra reservoarer under drift.

     Få era reservoarer dokumenterade och rengjorda.
     Undvik plötsliga driftstopp.
     Planera åtgärder och förbättringar med våra ingenjörer.
     Öka säkerheten för era abonnenter. 

Kontakta oss för en offert!

20 
års erfarenhet 

av dricksvatten-
hantering

Vattenbyggnadsingenjörer


