
Rehab, återhämtning och 

träning med HälsoLotsen 



HälsoLotsen har ett nytt koncept som får 

dig att nå ditt mål 

 
• Nu har Hälsolotsen tagit fram ett 

alternativ som vi ser behövs och som 

startar under 2018 i norra Stockholm:  

• Rehab, återhämtning och träning  

 

 

 • Du kan delta i olika 

program utifrån dina 

behov och vi kommer 

att se till att du får den 

motivation och det 

stöd du behöver. 



Gruppaktiviteter 

• Du kommer att tillhöra en grupp och med stor sannolikhet möta nya vänner. Vi vet att 

det både är roligare och lättare att komma iväg när man träffar andra! Man får då bra 

insikter om sig själv och förstår att vi alla är ganska lika! 

 



Känner du igen dig? 
   
• Något har hänt som gör att du blivit tvungen att 

stanna upp. Du förstår att din kropp är viktig för 

att du skall kunna fortsätta att ha det liv som 

du skulle vilja. Du har kanske redan varit inne i 

sjukvården eller helt enkelt bara känner att du 

är i ett vägskäl och vill prioritera din hälsa. 

 



Eller... 

• Kanske har du gjort så gott du kunnat, 

men andra saker har kommit emellan och 

du har av olika anledningar inte prioriterat 

dig själv, fast du ville och önskade att du 

hade gjort det? 

 



Kanske du inte vet hur… 

• …du ska fortsätta med din träning eller 

rehab själv? Tvivlar du också på att göra det 

själv, eftersom det inte fungerat så bra 

tidigare? Vad skall Du välja och vad finns? 

Att köpa gymkort och ändå inte gå dit har du 

kanske redan provat? 

 



Vi hjälper dig att välja det program du 

behöver  

   

• Stressförebyggande 

 

• Träning 

 

• Återhämtning 

 

• Rehab 

 



• …ger dig som deltagare förståelse för sambanden mellan livssituationen och de 

fysiologiska reaktionerna som blir följden vid stress. Kunskap har dokumenterat 

terapeutiska effekter. 

 

Stressförebyggande kunskap 



Träning 
• ..är det mest effektiva sättet 

utveckla och stärka din kropp. Vi 

jobbar med inre och yttre 

muskulatur och med rörlighet, 

smidighet och balans. När vädret 

tillåter föredrar vi att vara i 

utomhusmiljö. 

 

 

Vi har flera unika 

träningskombinationer 

och de skräddarsyr vi så 

att du får vad du önskar 

och behöver. 



• ..är något alla behöver lära sig att bemästra för att leva och verka optimalt. Vi använder 

oss av Inre ledarskap med 4-toppedagogiken och Mingbehandlingsterapi(MBT). 

 

 

 

Återhämtning 



Rehab 

• …är en process när en individ (Du) tar eget ansvar och vill göra en hälsobefrämjande 

process. Vi erbjuder dig - i form av kunskap, behandlingar och träning - att läka och 

återställa din kropp så mycket den kan. 

 

 

 

 

 
 

• Människor kan ha olika typer av hälsoproblem. Därför tar vi fram olika insatser 

aktiviteter som utgår från personernas förutsättningar och i en lagom takt stödjer 

personen till nästa nivå. Insatserna utgår från det salutogena synsättet där människors 

styrkor tas till vara. 

  
 

 

 

 

Ordet salutogent härstammar från det 

grekiska ordet salutogenes och som betyder 

hälsans ursprung. ”Salus” betyder hälsa och 

”genisis” betyder ursprung. Begreppet 

innebär att man försöker hitta och utveckla de 

faktorer som skapa hälsa.  Eller helt enkelt 

fokus på det friska i varje individ! 



Hur går det till? 

 
• Ett program inleds med ett samtal om hur 

det känns just nu och vad du vill uppnå och 

behöver. Det kan vara att du behöver mer 

energi eller komma ur ett stressat tillstånd 

för att få uppleva lugn. Ju mer medveten 

du blir desto mer specifika kan dina 

önskningar bli. 



Undervisning 
..om återhämtning, stress och stressrelaterad sjukdom, syftar till att ge dig som 

deltagare förståelse för sambanden mellan livssituationen och de fysiologiska 

reaktionerna som blir följden. 

 

  Vår pedagogik utformas problemorienterat (utgår alltså från ett aktuellt problem t ex 

”utmattning”).I dialog med gruppen skapas möjligheter till insikt om vad man kan 

påverka, hur det skall kunna gå till och vilka resultat man kan förvänta sig. 

 

    Empowerment- egenmakt är vårt förhållningssätt . 

• I utbildningen Inre ledarskap så görs en individuell handlingsplan med mål som 

uppdateras regelbundet! 

 

 



Moment som ingår i programmen: 

 
• Bemästringsstrategier 

 

• Fysisk aktivitet och fysiologiska 

egenkontroller (t ex 

avspänningsövningar) 

 

• Stressinventering 

 

• Livsplanering 



Så här arbetar vi med.. 

  

 
Pedagogisk rehab  
Med Inre ledarskapsutbildning med 4-toppedagogiken. Du får insikt om vad som har hänt 

och händer just nu genom att reflektera över vad som pågår i din kropp och genom att 

göra en plan för dig själv för optimering av din hälsa på fyra nivåer (Fysiskt, 

känslomässigt, mentalt och spirituellt). 

 

 

 

  

 

 

 

 



Psykologisk rehab 

 
Med Ming behandlingsterapi (MBT) läs mer i länk. http://www.halsolotsen.com/vara-

metoder/ 

Vi ser och använder det som händer i kroppen - såsom smärta, spänningar och känslor - 

som en analys och därefter görs behandlingar för att släppa det som är stagnerat genom 

att starta kroppens självläkningssystem och hjälpa kroppen tillbaks till ett friskt flöde igen. 

Våra behandlingar ger en energioptimering och stärker kroppens egna och naturliga 

system att komma i balans och att läka. 
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Fysiologisk rehab 

 
Med de effektiva och innovativa träningsformerna Pilates, Shang Ming, Medvetna 

rörelser (som optimerar balans och smidighet) Walkingpass, Spider suit -rehabväst (som 

stärker inre muskulatur), vattenträning, yoga och meditationer. De olika träningsformerna 

sätts ihop till ett program för att på bästa sätt skapa avslappning, stretch och 

uppbyggnad. 

• Vi använder borgskala för kondition, smidighets test, kroppshållningstest, föra bok på 

kunders subjektiv uppfattning av nivån i topparna fysiskt, känslomässigt, mentalt och 

spirituellt tillstånd. 

 Vi använder Alfa och First beat test. 

 

 

 

  

 

Det kan vara lika viktigt att veta vad man inte kan påverka, vilka gränser naturen sätter 

och vad som inte kan ”tränas” eller ”anpassas”. Detta anknyter till vad Antonovsky pekat 

på, den ” känsla av sammanhang” som är så viktig för att vi skall bli aktörer istället för 

offer i våra liv. 

 



Tre punkter som vi beaktar i 

undervisningen är: 

 Begriplighet. Kan man förstå sin 

kropp, dess reaktioner och dess 

samspel med omvärlden? 

 

Hanterbarhet. Kan kroppen påverkas, 

dess välbefinnande och lidanden? Vad 

kan jag göra? 

 

Meningsfullhet. Hur hänger det ihop- vardagen. 

Själen och kroppen. Varför är det så? Vad gagnar 

det för syften? Vilken mening är det?  

 



Våra metoder 

• 4 topp - pedagogiken får att förstå hur vi kan återhämta oss optimalt och Inre 

ledarskaps utbildning lär oss hur vi skall göra en plan individuellt för de 4 topparna  

så vi kan  leva och verka optimalt. Ming behandlingsterapi (MBT) är en kickstart för 

att lämna ”gammalt bagage” och ge plats för din personliga utveckling på ett effektivare 

sätt. Mer info finns under fliken våra metoder på HälsoLotsens webb sida. 

 

 

 

Energi toppogram - återhämtning och  

stressreducering på fyra nivåer. 



Vi vill vara en värdefull resurs 

 
•  Vi vill  finnas för dig som vill ha ett alternativ för att kunna nå din mål med 

återhämtning, rehabilitering och träning. 

•  Där vill vi vara en frisk, kompetens och resurs för Dig som privatperson, arbetsgivare 

eller aktör till offentlig sekor. 

 

• Vi är FAR- certifierade och utbildade att ta emot personer som fått ”Fysisk aktivitet på 

recep”t förskrivet. 

 

 



Pris 

  
• Programmen pågår minst över en period på 12 veckor. 

 

• I varje grupp är max 12 personer, gärna homogena grupper.  

• (Sjukdom/ åkommor, manligt, kvinnligt, unga) 

 

• I vissa träningsgrupper kan gruppen mixas. 

 

• Priserna står i relation till lokalkostnaderna och hur mycket individuell behandling som 
deltagaren väljer eller ingår. 

 
Prisramar  

   En timme träning i grupp  250 kr/ person ( 12 personer) 

   En timme utbildning i grupp    200 kr/ person ( 12 personer) 

 

   En timme individuell rådgivning  600 kr 
   En timme personlig träning   750 kr 

   En timme individuell behandling  950 kr 

 



Vi har lång erfarenhet och har haft många nöjda kunder och många fina klientberättelser 

som stärker oss att fortsätta och utveckla det mest effektiva sätten för återhämtning, 

träning och personlig utveckling ! 

     Några kommentarer från våra kunder 

Vad har varit bäst? 

”Jag kan påverka mitt liv själv, se framåt och inte fastna i ett mönster som inte är bra för mig” 

” Att få sätta fokus på mig själv, min kropp, mitt sinne, och själ och sätta in det i ett sammanhang som jag 

kan ”ta” på rent praktiskt och kan jobba på och fortsätta utveckla” 

” Att Shang Ming träningen är istället för min pensions försäkring” 

 

Vad har du fått för bra insikter? 

”Att jag är mer än vad jag lärt mig tidigare och trott om mig själv. Det finns inga begränsningar”. 

”Att det hänger på mig hur jag mår, jag kan bara vara mig själv. Att jag måste ta hand om min kropp,, lyssna 

på den. Jag har börjat jogga och det känns skönt, får ett lugn efter en runda! 

 

 Vad kan du använda dig mest av efter utbildningen? 

”Att kunna bryta dåliga tankar, tänka mer positivt, göra/ tänka på saker som gör mig glad.” 

” att min kropp talar om för mig hur jag egentligen mår. Nu lyssnar jag.”  

 

Om Inre ledarskap 

”Tack för en superfin utbildning, Du inspirerar som egen företagare. Forsätt med din 

unika utbildning den är suverän. Jag kommer rekommendera den till alla jag känner.” 

 

”En häftig upplevelse att få mina känslor och upplevelser bekräftade utav en helt utomstående person (du) 

som inte känner mig sedan innan.” 

 

”Det har också fått mig att inse att jag fått min intuition bekräftad att det jag tar till mig och läser av stämmer. 

Något som jag måste lita på. Den känslan måste jag förvalta och ta ansvar över och ska inte ignorera så 

som jag gjort hittills.” 

 


