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"Vi skulle behiiva mycket
mer hie$ av politikerna"
Det svenska sjukvflrdsftiretaget Mando Group erliuder behandlingar
mot iitstdrningar och har kliniker i bflde LISA och Australien.
Men i EtI iir det svflrare att slfl sig fram. Av rovE crnrEr

ANDo unrvonn " jag
dter" pA latin. Man-
dometern dr ett
hjAlpmedel som mEi-
ter hur en patient
flter, genom atttallri-
ken stiills pA en vAg

iir kopplad till
en dator. I datorn registreras miittnadsnivA
och iithastighet fdr att patienten ska liira sig
att iitanormalt.

Metoden Eir inte en helt okontroversiell.
Forskningsteamet bakom Mandometern hflv-
dar niimligen att dtstOrningar orsakar psyko-

logiska problem, och inte tviirtom. Framfdr allt
var metoden ifrAgasatt nEir den var nyutvecklad
pA 9O-talet, berEittar Cecilia Bergh som iir kon-
cernchef p h Mandn Group.

Forskningsteamet har med sina resultat
lyckats iivertyga m6nga om att behandlingen
fungerar. Atstorningar har traditionellt en
hdg Aterfallsfrekvens, fler iir 50 procent Ater-
faller inom ett Ar. Studier av Mandometer-
behandlingen visar att bara 7 procent Ater-
faller i sjukdom.

I dag har fdretaget kliniker, f0rutom i Sve-
rige, i USA och Australien. Totalt jobbar cirka
80 personer heltid inom koncernen och om-

siittningen 2008 lAg pfl 80 miljoner kronor.
F6retaget Eiger alla klinker, iiven de som

har iippnats utomlands. Det iir en viktig fak-
tor fdr att kunna garantera att de resultat
som behandlingen visat i Sverige kan upp-
repas utomlands.

Att som sjukvf,rdsbolag etablera sig utom-
lands krf,ver mycket stor kunskap om mark-
naden. Politikerna spelar en viktig roll i att
fdrenkla fdr svenska fdretag att etablera sig
utomlands, enligt Cecilia Bergh.

"Vi skulle beh6va mycket mer hjiilp av po-
litikerna fdr att skapa kontakter. Politikerna
[r viktiga dtirrdppnare", silger hon.

I ett land som USA dlr kunderna finansie-
rar sin sjukvArd med hjiilp av privata fOrsiik-
ringar iir kontakter med ftirsiikringsbran-
schen A och O. Behandlingen mAste godkiin-
nas av f6rs6kringsbolaget fdr att patienten
ska ha riitt till den. Vissa fiirsiikringsbolag
vdgrar rutinm$issigt att godklnna behand-
lingsmetoder som inte iir frAn USA.

Inom EU finns gemensamma regler fdr
vissa delar av hiilso- och sjukvArdssektorn.
Bland annat finns det en regel som sflger att
om en behandling inte finns i hemlandet har
patienten rtitt att fA behandlingen i ett annat
medlemsland. Enligt regeln som heter E112
ska hemlandet st6 fiir notan. Cecilia Berghs
erfarenhet av E1l2 iir att det ofta slutar med
att byrAkrati och sniiva tolkningar av regeln
sEitter kiippar i hjulen.

Niir inte hemlandet betalar behandlingen
Aterst&r inget annat tin fdr fdrEildrar att ta
pengar ur egen ficka.

"Niir patienten sjiilv har rtitt att viilja vArd
och ersiittningssystemet fungerar biittre
startar vi kliniker i andra EUI[nder. Snart
iir vi diir", sflger Cecilia Bergh. I

F0lj utvecklingen inom tjdnsteexporten p6
VA.seletiketter/export. Och om en vecka
presenterar SCB fi irska siffror over omsZitt-
ningen i tjeinstesektorn - lfls dem fdrst pl
VA.se.
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