SDS-Klinik erbjuder
sömnvård till alla.
Vi fokuserar på
sömnsvårigheter och
har möjlighet att
förebygga, utreda och
behandla varje enskild
person med
sömnproblem.
Vårt team består av
sömnläkare,
biomedicinsk
analytiker med
sömninriktning, samt
ett nätverk av
specialistläkare med
olika kompetenser.
Vi erbjuder hela
vårdkedjan och är
tillgängliga för privat
betalande patienter.

NEUROCARE SWEDEN
Göteborg / Ängelholm

Sömnvård

Sömnvård
Den lilla kliniken i Göteborg och i
Ängelholm med bred kompetens
inom sömn, snarkning och
dygnsrytmiska störningar sedan
2002

Som avtalspatient
får du:
-

Hög
tillgänglighet
Personlig
kontakt
Snabba tider
Samordning
Förtur
VIP telefonlinje
E-vård vid
behov

Tillgänglighet, samordning,
kvalitet och patient i fokus

Välkommen att vara
avtalspatient hos din
privatklinik

”… hela det serviceinriktade
bemötande. Det kändes skönt
och befriande att få bli tagen
på allvar. Det kändes oerhört
seriöst…”

BLI AVTALSPATIENT OCH FÅ
BÄTTRE SÖMN FÖR ETT BÄTTRE
LIV
Sömnvårdsavtalet till kliniken ger
tillgång till 8 gånger hos oss (antingen i
Göteborg eller Ängelholm). Du har
möjlighet att konsultera en sömnläkare

Sömnproblem och
snarkning
En av tre svenskar klagar på sin
sömn eller sömnkvalitet. Sömnbrist
har nu blivit vår tids folksjukdom.
Många känner igen sig i den onda
spiralen. Vår livsstil med en
uppkoppling 24 timmar om dygnet,
arbetsrelaterad stress och ångest,
socialt relaterad problematik,
skiftarbete, dålig motion, dåliga
kostvanor påverkar oss som individ
varje dag.
Sömn- och vakenhetsstörningar,
andningsuppehåll, snarkning är
riskfaktorer: det kan leda till högt
blodtryck, koncentrations- och
minnesstörningar, ökad känslighet för
smärta, utmattningsdepression, nedsatt
immunförsvar och hjärt-kärlsjukdomar.
Vi har behandlat patienter med
sömnsvårigheter sedan 2002.

Vi erbjuder Sömnvård till dig, som
privat betalande patient, eller till dig,

(första besök och återbesök), göra en
sömnutredning (polysomnografi) alt. en
sömnapnéutredning och få behandling (i

som företagsledare, som vill att dina

form av CPAP eller via sömnläkare).

anställda får träffa rätt kompetens

Uppföljning med läkare och

när behovet uppstår, ha en bra

vårdpersonal kan göras på plats eller

samordning av olika specialister

on-line via video (med BankID

och vårdpersonal inom sömn och

inloggning). Skulle mer kompetens

inte minst ett individuellt upplägg

behövas ser vi till att samordna andra

utifrån behov.

Fokus på en individanpassad
vård
Sömn är en komplex fråga och det
finns inte en sömnproblematik som
liknar en annan. Vi erbjuder en
individanpassad vård och skall
fortsätta ge samma kvalitativa vård
med hög tillgänglighet.

insatser (kostnaderna tillkommer enligt
den aktuella prislistan).
Pris sömnvårdsavtal: 9500 kr

Kontakta oss redan idag
NEUROCARE SWEDEN
SDS-KLINIK AB

Göteborg: 031 10 77 80
Ängelholm: 0431 101 40
eller info@sdskliniken.se
www.neurocaresweden.com

