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Sammanslagning av Stockholmsklinikerna
och kvinnohälsa!

2020 var ett år som präglades av coronapandemins utmaningar men som också
innebar nytänk och nya marknadsstrategier för Access Rehab. Nu tar företaget ett
aktivt steg mot kvinnohälsa samtidigt som man slår samman Stockholmsklinikerna till
en enhet.
-Coronapandemin har utmanat oss på flera olika sätt men istället för att defensivt vänta ut
pandemin har vår inriktning varit offensiv. Vi har dels beslutat att slå samman våra två
Stockholmskliniker och vi har även arbetat mot att bredda vår verksamhet mot kvinnohälsa,
säger Andreas Bjurman, VD på Access Rehab.
De ekonomiska utmaningar som pandemin har inneburit har påverkat företaget på flera olika
sätt. Ett fluktuerande patientunderlag har tvingat verksamheten att omvärdera och förändra
sina invanda arbetssätt samt dra ner på utgifter och personalförmåner i omgångar. Efter en
tids övervägande och upprepade försök till dialog med hyresvärden i Vasastan har man nu
kommit fram till att from 1 juli samla alla medarbetarna under ett tak på den redan befintliga
kliniken i Hammarby Sjöstad, för att möjliggöra fortsatt utveckling och bibehållen hög
vårdkvalitet.

-Vi har alla tidvis arbetat under tuff press och ovisshet om framtiden, under den här
pandemi-perioden och jag vill verkligen lyfta våra medarbetare som varit fantastiska och
visat på stor uthållighet. Med ett samlat team i våra befintliga lokaler i Hammarby Sjöstad
kommer vi att möta den resterande delen av det här året med ny energi och arbetsglädje,
säger Andreas.
Efter sommaren 2020 genomfördes också ett positioneringsarbete på Access Rehab och det
nya fokusområdet “kvinnohälsa” sattes på kartan, då det finns flera besvär och sjukdomar
som endast drabbar kvinnor. Tyvärr saknas det ibland resurser och kompetens inom vården
för att möta behovet som finns varför fystioterapeuter och naprapater är ett värdefullt
komplement till den traditionella vården.
-Kvinnor har självklart utgjort 50% av patientunderlaget sedan bolagets start 2008 och
många symtom och besvär inom kvinnohälsa har undersökts och behandlats på alla
företagets kliniker. Skillnaden är att vi nu dedikerar vissa terapeuter till området och att vi de
senaste 6 månaderna aktivt utbildat oss och haft regelbundna utvecklingsmöten samt byggt
riktat content på vår hemsida, säger Elenore Schmid, Marknadschef och ansvarig för
kvinnohälsa på Access Rehab.
Den här patientgruppen söker vård inom områden som till exempel endometrios,
klimakteriebesvär, inkontinens, svag/spänd bäckenbotten eller besvär i samband med
graviditet. Dessa kvinnor erbjuds ökad kunskap om sina besvär och olika former av fysisk
aktivitet för att uppnå smärtlindring och ökad funktion i bäckenbottenmuskulatur, rygg, buk
och underliv mm.
-Det känns viktigt att betona dock att vi inte på något sätt lämnar de andra patientgrupperna
inom smärta och överbelasningsproblematik utan att dessa patienter, som många gånger
också är aktiva inom olika typer av träningsområden, fortfarande är prioriterade hos oss.
Kvinnohälsa ska ses som ett separat nytt område, som en ytterligare hörnsten i vår
verksamhet, säger Elenore.
För ytterligare information kontakta:
Andreas Bjurman, vd Accessklinikerna, tfn 08-120 360 11 , andreas@accessrehab.se
Elenore Schmidt, marknads- och kommunikationsansvarig, tfn 070–850 85 25,
elenore@accessrehab.se
www.accessrehab.se
Terapeueter med inriktning kvinnohälsa finns på klinikerna i Stockholm, Falun, Karlskrona och
Järnavik.
Access Rehab har 3070 oberoende rekommendationer på www.reco.se med ett snittbetyg på
4.7 av 5 möjliga.

