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”Faktorer som miljö, bemötande,
mat, naturläkemedel, möjlighet
att påverka sin behandling samt
fysikaliska och konstnärliga
terapier är viktiga delar i
omvårdnaden.”

Vidarkliniken – vård för långvarig hälsa
Vidarkliniken är unik i den svenska sjukvården. Det är det enda sjukhuset i Sverige som kombinerar gängse skolmedicin med ytterligare en beprövad vårdinriktning. Här får patienten samma behandlingar av legitimerade läkare och sjuksköterskor som på andra sjukhus, men de utgör bara en del av vården. Det som gör
Vidarkliniken unik är det som patienterna får utöver ordinarie vård, med syftet att
stärka patienternas möjligheter till långvarig hälsa.
På Vidarkliniken erbjuds patienten en omsorg som utgår ifrån dennes totala
livssituation, och inte bara det aktuella fysiska tillståndet. Här bemöts också
personliga aspekter av sjukdomen, som existentiella och sociala perspektiv. Målet
är att stödja patientens egen förmåga till läkning. Därför är faktorer som möjlighet
till påverkan, miljö, bemötande, mat, läkemedel med substanser från naturen
samt fysikaliska och konstnärliga terapier andra viktiga delar i omvårdnaden.
Själva sjukhuset och dess omgivningar skiljer sig betydligt ifrån den traditionella bilden av ett sjukhus. Klinikbyggnaden är skapad för att vara ett verktyg
för patientens tillfrisknande, där arkitekturen, den konstnärliga utformningen,
inredningen och färgsättningen är avsedda att forma en lugn och harmonisk
miljö. God och näringsrik mat och inspirerande omgivningar med rika möjligheter
till natur- och kulturupplevelser är ytterligare inslag som bidrar till en helhet som
ska främja läkning.
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Vidarkliniken erbjuder vård och rehabilitering för patienter med cancer i alla stadier, långvariga invärtesmedicinska sjukdomar, neurologiska sjukdomar, stressrelaterad psykisk ohälsa, långvariga smärttillstånd och allergiska sjukdomar. De
största kategorierna är cancer- stress- och smärtrehablilitering.
Vården utvärderas löpande och har länge uppvisat mycket goda resultat för
patienterna. Forskning kring smärt- och stresspatienter visar att Vidarkliniken
uppnår bättre långsiktiga resultat än andra vårdgivare. Personalomsättningen är
låg och en hög patientsäkerhet upprätthålls utifrån kraven i Patientsäkerhetslagen. Verksamheten regleras av svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning samt av de
vårdavtal Vidarkliniken har tecknat med landsting och regioner. Vården kvalitetssäkras och dokumenteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
Vården på Vidarkliniken bekostas i de flesta fall av de landsting och regioner som
Vidarkliniken har avtal med och patienterna kan själva begära att bli remitterade
hit. Sjukhuset tar emot patienter från sex landsting som representerar halva landets befolkning. På Vidarkliniken finns 74 vårdplatser och i genomsnitt vårdas ett
tusental patienter på sjukhuset under ett år. Sedan starten 1985 har över 30 000
patienter vårdats på kliniken och mångdubbelt fler i öppenvård.
Vidarklinikens verksamhet utgörs förutom av sjukhuset i sörmländska Ytterjärna
också av en landstingsansluten vårdcentral i Järna samt öppenvårdsmottagningar
i Stockholm och Norrköping. Vidarkliniken, som startade 1985, drivs av Stiftelsen
Vidarkliniken utan vinstsyfte. Eventuellt ekonomiskt överskott används för vidareutveckling av verksamheten.
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Skolmedicin och antroposofisk läkekonst i förening
Vidarkliniken har kommit längst i Sverige i den framväxande inriktning av hälsooch sjukvården som går under beteckningen integrativ medicin och som varje dag
vinner ny internationell terräng. Modellen innebär att man förenar olika perspektiv på sjukdom, vård och hälsa och kombinerar gängse skolmedicinsk vård
med andra välbeprövade behandlingsmetoder från olika traditioner, så kallad
komplementär medicin, för att därigenom skapa en så god vård och omvårdnad
som möjligt.
Att den integrativa medicinen växer sig allt starkare i Sverige visas möjligen av
den undersökning som undersökningsföretaget Novus genomförde i juni 2015 om
allmänhetens kontakt med vården i allmänhet och integrativ vård i synnerhet.
Två tredjedelar, 67 procent, av de tillfrågade skulle uppskatta om läkaren hade
utbildning också inom integrativ medicin. Bland kvinnor var andelen 76 procent.
Undersökningen genomfördes i Novus representativa Sverigepanel som innehåller cirka 44 000 personer. Antalet svar var 1 020.
Integrativ medicin är ett vitt begrepp som kan innefatta många olika behandlingsformer i kombination med gängse skolmedicin, men bygger på några grundläggande idéer:
•

att omsorgen om patienten, och inte bara medicinering och faktiska behandlingar, kan påverka vårdens resultat.
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•

att det är bra om patienten kan involveras i beslut om behandlingar och ta en
mer aktiv roll i sin egen läkningsprocess.

•

att medvetenheten om risker med konventionella mediciner ökar. (En av de
vanligaste orsakerna till vårdskador är problem som orsakats av läkemedel –
studier i USA har visat att drygt 100 000 personer där avlider varje år till följd
av felaktig läkemedelsanvändning. Enligt Sveriges apoteksförening uppgår
kostnaden för de skador och biverkningar som felaktig användning av läkemedel orsakar till 20 miljarder kronor per år.)

Den vård och rehabilitering som erbjuds på Vidarkliniken utgår ifrån den antroposofiska läkekonsten, den äldsta och mest utvecklade formen av integrativ vård i
Europa. Det finns läkare med kompletterande antroposofisk utbildning i ett trettiotal länder. Inriktningen har en stor utbredning och en stark position i länder som
Tyskland, Schweiz, Österrike, Holland och Brasilien, där den ingår i respektive
lands offentliga sjukvård. Inom EU finns ca 4 800 antroposofiskt utbildade läkare,
30 000 föreskrivare av antroposofisk medicin och ca 2 200 vårdplatser. I Tyskland
och Schweiz har antroposofisk medicin nått allra längst i utvecklingen mot en etablerad vårdform. I bägge länderna finns ett antal stora, antroposofiskt inriktade
sjukhus och sjukhuset i tyska Herdecke, nära Dortmund, fungerar dessutom som
universitetssjukhus för det ansedda universitetet Witten/Herdecke. I Norden är
det bland sjukhusen än så länge bara Vidarkliniken som kombinerar skolmedicin
med antroposofisk läkekonst.
I den antroposofiska läkekonsten kombineras det naturvetenskapliga perspektivet
med kunskaper om hur sjukdom kan ha samband med psykologiska och sociala
förhållanden, liksom med själsliga och andliga aspekter. Vid allvarlig sjukdom
uppstår ofta existentiella frågor och patienten kan behöva stöd för att hitta en
väg framåt. Vidarkliniken följer en vårdideologi där inslag som närhet, beröring,
samtal och patientinflytande är grundläggande faktorer. Patienterna blir intensivt
omhändertagna, men förväntas också aktivt arbeta för sitt tillfrisknande.
I enlighet med den antroposofiska helhetssynen har varje patient på Vidarkliniken en individuell behandlingsplan. Den utvecklas i samråd mellan patient
och läkare, där patientens egen berättelse blir en viktig del i läkarens syn på
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sjukdomen. Personalen lägger under hela vårdperioden stor vikt vid att lyssna på
patienten. Förhållningssättet är avsett att stärka såväl patientens ställning som
dennes eget ansvar för sin hälsa. Läkaren har regelbundna stödjande samtal med
patienten för att aktivt involvera denne i behandlingsstrategin. Frågor som kan
tas upp är till exempel: Varför tror du att sjukdomen har uppstått? Vad kan du
själv göra för att stödja din läkning? Syftet är dels att stötta patientens egen förmåga att bidra till sitt tillfrisknande och dels att skapa förutsättningar för denne
att få ett fortsatt hälsosamt liv.
I behandlingsplanen kombineras medicinering som behandlar symptom utifrån den kliniska diagnosen med olika terapier som ska bidra till att stärka det
friska i patienten. Det är metoder som är karaktäristiska för den antroposofiska
inriktningen: fysikaliska, konstnärliga och samtalsbaserade terapier i kombination med naturläkemedel till stöd för självläkning. Därtill används även vanligt
förekommande behandlingsformer som integrerats i Vidarklinikens koncept, som
sjukgymnastik och kognitiv beteendeterapi, KBT.
Terapierna syftar inte minst till att förstärka patientens sinnesupplevelser som
kan avtrubbas av sjukdomen och av påfrestande behandlingar. Att väcka upp
positiva sinnesupplevelser kan få patienten att känna sig mer närvarande. Det
kan till exempel handla om att upptäcka färger i sin omgivning eller att upptäcka
något nytt i sig själv och i omvärlden. Genom terapierna får patienten redskap
som sedan kan övas och utvecklas vidare på egen hand. Stor vikt läggs vid att
frigöra patientens egna resurser, vilket idag är ett alltmer etablerat synsätt inom t
ex äldrevård och arbete med funktionshindrade i Sverige.
På Vidarkliniken arbetar legitimerade läkare och sjuksköterskor som har en
mångårig fortbildning i antroposofisk medicin respektive antroposofisk omvårdnad. Kompetenskraven i antroposofisk medicin följer internationella kriterier och
certifieras. Utbildningen är integrativ och omfattar kunskaper i de särskilda antroposofiska behandlingsmetoderna och hur de kombineras med sedvanlig praxis på
ett ansvarsfullt sätt. Legitimerade läkare och sjuksköterskor arbetar sida vid sida
med terapeuter som genomgått specialutbildningar i antroposofiska behandlingsformer, vissa av dem fleråriga. Läkare, vårdpersonal och terapeuter har ett nära

8

samarbete kring varje enskild patient, med läkaren som övergripande ansvarig för
alla behandlingar. Patientens ordinarie läkare, som oftast är remitterande läkare
från en specialistklinik, konsulteras vid behov och får också noggrann dokumentation om hur patienten behandlas.
Den svenska regeringen har tidigare uttalat att Vidarkliniken är en verksamhet av
riksintresse, eftersom ”den kompletterar den konventionella medicinen med den
antroposofiska medicinens individinriktade diagnosticering och terapi.” Regeringen konstaterade också att det fanns starka önskemål från patienter att få vård
på kliniken och att det finns ett värde i att det i landet finns tillgång till kompletterande behandlingsformer.
Vidarkliniken är AnthroMed-certifierad, en internationell standard som säkerställer en hög kompetens och rutiner som garanterar patientsäkerheten inom
antroposofisk medicin. Vidarkliniken är medlem i FAMNA, Riksorganisationen för
vård och social omsorg utan vinstsyfte och International Association of Anthroposophical Hospitals.
Världshälsoorganisationen, WHO, gör bedömningen att det finns komplementära
vårdmodeller med stor potential som kan integreras i medlemsländernas sjukvård
för att förbättra vården, befolkningens hälsa och patienternas valfrihet och göra
vården mer kostnadseffektiv. I ett strategidokument för den kommande tioårsperioden, WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023, som även Sverige skrivit
under, uppmanar WHO medlemsländerna att tillsätta nationella expertgrupper
för att öka kunskapen bland vårdgivare och beslutsfattare. Strategin syftar till
att underlätta för medlemsländerna att utveckla policy och implementering som
stärker den komplementära medicinens roll för folkhälsan. WHO anser att denna
behöver bli tillgänglig för fler, men betonar att det ska röra sig om områden där
det finns en vetenskaplig grund av god kvalitet.
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”Terapierna är dels fysikaliska som
bygger kroppslig stimulans, dels i
form av samtal som motiverar
patienten och dels konstnärliga
som frigör kreativitet som en kraft i
läkningsprocessen.”

Terapier för ökad harmoni och balans
Terapierna som används i vården på Vidarkliniken är dels fysikaliska, vilka på
olika sätt bygger på kroppslig stimulans, dels samtalsbaserade, vilka ska motivera patienten och dels konstnärliga, vilka ska frigöra kreativitet som en kraft i
läkningsprocessen.
De fysikaliska terapierna utgörs av olika former av stimulerande massage,
värmande medicinska bad och sjukgymnastik för att bland annat öva kroppslig
balans och smärthantering. Dessutom erbjuds rytmiska insmörjningar, fotbad och
olika sorters omslag i symptomlindrande och läkande syfte.
Massage ges i två antroposofiskt specialutvecklade former, vilka grundar sig på
andra grepp och tekniker än traditionell svensk massage. Syftet är att, förutom
avslappning och ökad blodcirkulation, stimulera alla kroppsliga vätskeflöden och
fördjupa patientens andning, för att därigenom uppnå en större mental närvaro.
Medicinsk badterapi ges i olika former beroende på behov, till exempel genomvärmande, stärkande eller rogivande. Oljebad med extrakt av läkande växter som
rosmarin, lavendel och kamomill används bland annat för att stärka immunförsvaret. Varma bad och bad med borstning av ben och fötter ordineras som
smärtlindring vid fibromyalgi. Ett speciellt näringsbad med naturliga närande
substanser ges i stärkande syfte.
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I Vidarklinikens sjukgymnastik arbetar terapeut och patient med bland annat
hållning, balans mellan spänning och avspänning, smärthantering och andningsmetoder. Genom att öva yttre balans och öka medvetenheten om hur man rör sig
får patienterna också hjälp att finna inre balans och närvaro.
I samtalsterapi går man närmare in på händelser, kriser och frågeställningar i
olika faser av patientens liv för att aktivt finna en hälsobringande väg framåt. Att
samtala om sitt liv och sin sjukdomsprocess med någon som lyssnar och bekräftar
ses som väsentligt för läkningsprocessen. Här ges flera former av terapeutiska
samtal med specialutbildade terapeuter.
Stödjande samtal ger bekräftelse och inspiration för att aktivt börja skapa ett
bättre framtida liv. Ett självdestruktivt beteende kan vändas till en livsbejakande
acceptans och kraft och motivation att göra livsavgörande förändringar.
Biografisk samtalsterapi inriktar sig på såväl det förflutna som framtiden för att
hjälpa människor i livskriser att få motivation och styrka att gå vidare och ta ansvar för sina liv. Terapin baseras på en förståelse av att många frågor och konflikter i våra individuella liv också är frågor som påverkar många andra människor.
Kognitiv samtalsterapi fokuserar på hur patienten bearbetar information och utifrån det bygger upp sin verklighetsuppfattning. Terapins mål är att förändra tanke- och beteendemönster i syfte att bättre kunna hantera känslomässiga problem.
På Vidarkliniken används konstnärliga terapier för att utveckla patientens kreativitet som stöd för att bygga upp livskraft under en sjukdomsperiod. Terapierna
bygger på kunskaper om hur olika konstnärliga uttryck kan bidra till bättre hälsa
hos sjuka människor.
Valet av inriktning utgår ifrån patientens behov och önskemål och spelar en stor
roll för den terapeutiska behandlingen.
Konstnärliga terapier, där patienten aktivt arbetar med till exempel rörelse,
musik, form eller färg, ordineras för att hjälpa patienten i sin känslomässiga bearbetningsprocess av sjukdomen. Konstnärliga uttryck handlar om att på ett högst
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individuellt sätt uttrycka och kommunicera sådant som kan vara svårt att fånga
med språket. Den konstnärliga aktiviteten och engagemanget den medför kan
också avleda smärta, ge kroppslig värme och förbättra andningen.
Konstnärliga terapier används ofta för att stimulera patienter med kroniska och
långvariga sjukdomar, där de kan skapa en mening för patienten i en svår livssituation. I terapierna kan patienten öva upp färdigheter på ett känslomässigt plan,
som avgränsning, mod och initiativtagande och därigenom få insikter och hjälp
att bearbeta sina egna begränsningar. Syftet med terapierna är uteslutande att
patienterna ska befinna sig i en kreativ process, och har ingenting med konstnärliga prestationer att göra.
Läkeeurytmi är en terapi med fokuserande rörelseövningar, inriktade på andning,
cirkulation och koordination. Patienten aktiveras i mjuka övningar som anpassas
efter individuell förmåga och tränas i att bli mer medvetet närvarande i sina egna
rörelser. Terapin, som ges enskilt till varje patient, är avsedd att skapa närvaro,
balans och harmoni. Eurytmin finns också som scenkonst, som går att uppleva
vid föreställningar i det intilliggande Kulturhuset i Ytterjärna.
Målningsterapi och modelleringsterapi är terapiformer där patienten aktivt
uttrycker sig kreativt i antingen målade färger eller modellerad lera. Terapierna
väcker sinnen och inverkar på både känsloliv, medvetande och kroppsliga funktioner. Ett syfte är att patienten ska få en upplevelse av personlig utveckling och
av att själv kunna påverka sin situation.
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”Naturläkemedlens syfte är att
stödja patientens egen förmåga
till läkning.”

Läkemedel från naturen stimulerar självläkning
Som komplement till konventionella läkemedel får Vidarklinikens patienter
antroposofiska läkemedel tagna från naturen. Medan konventionella mediciner
ges för att till exempel döda bakterier, undertrycka inflammation eller mildra
smärta, är de antroposofiska naturläkemedlens syfte att stödja patientens egen
förmåga till läkning. Vid lättare sjukdom kan balans återställas av det vi kallar för
självläkning, det vill säga med hjälp av organismens egna resurser. Vid svårare
sjukdomar finns också denna förmåga, men nu räcker den inte till. Då behövs
förstärkning i form av stödjande läkemedel, som ges som en del i det antroposofiska behandlingskonceptet. Läkemedlen förskrivs av legitimerade läkare med
utbildning i antroposofisk medicin.
Utvecklingen och användningen av de antroposofiska läkemedlen bygger på en
integrerad syn på den komplexa självläkningsförmågan. Där ungefär hälften av
ämnena i konventionella läkemedel kommer från naturen, bygger de antroposofiska helt och fullt på komplexa substanser ur mineral- och växtriket samt från
vissa djur. Läkemedlen har en mycket hög patientsäkerhet och kvaliteten lever
upp till de krav som EU-direktiven ställer på läkemedel i de klasser som antroposofiska läkemedel tillhör.
De mest kända antroposofiska läkemedlen utgörs av mistelextrakt som använts
sedan 1920-talet som kompletterande behandling vid bland annat cancer. I
Sverige är mistelpreparaten Iscador och Helixor registrerade som läkemedel för
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palliativ behandling av cancersjukdomar med syfte att uppnå symptomlindring
och en förbättrad livskvalitet. Internationellt hör de till de mest förskrivna preparaten och i Mellaneuropa används de av ungefär hälften av alla cancerpatienter.
I flera europeiska länder har de en utbredd användning, även i tidiga stadier av
cancersjukdomar.
Läkemedlen hör till de mest välundersökta komplementärmedicinska terapierna – med publicerade forskningsresultat från över 100 kliniska (patienter) och 1
000 prekliniska (labb) undersökningar, där nästan alla kliniska studier visat att
preparaten har positiva effekter. Bäst evidens (bevis) påvisas för minskning av
biverkningar av cytostatika, strålbehandling och operation, vilket gör att dessa
behandlingar kan tålas bättre och återhämtningen kan ske snabbare med färre
komplikationer. Det finns även vissa belägg för minskade tumörer och en ökning
av livslängden och vissa studier pekar på att mistelpreparaten kan bidra till en
förbättring av allmäntillståndet – ork, sömn, aptit etc. Mer forskning behövs
emellertid för att man ska kunna fastslå bevisad nytta även på dessa områden.
Antroposofiska läkemedel tillverkas huvudsakligen av två företag med ett idédrivet engagemang, som innebär att några vinster inte tas ut vid försäljningen. I
Sverige har läkemedlen använts i mer än 30 år på Vidarkliniken, där vårdresultaten är mycket goda och inga skador rapporterats. Den svenska marknaden för
antroposofiska läkemedel omsätter idag endast 6,5 miljoner kronor per år, att
jämföra med den svenska läkemedelsbranschens totala omsättning, som 2014
uppgick till 37,7 miljarder kronor.
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”Husen är formade i mjuka konturer. Naturliga material, ljus och
färger ger varje byggnad en unik
karaktär, avsedd att stödja den
verksamhet som bedrivs.”

Arkitekturen en del i vårdfilosofin
Vidarkliniken har utseendemässigt inget gemensamt med ett ordinärt svenskt
sjukhus. Kliniken ligger inte heller på en plats där man normalt förväntar sig att
hitta ett sjukhus. Dessa fakta följer en tydlig logik som utgår ifrån att själva miljön
där en patient vistas och vårdas är av stor betydelse för läkningen och hälsan.
Grundprincipen bakom tillblivelsen av Vidarkliniken var att skapa en miljö som
upplevs som människovänlig.
Vidarkliniken är lantligt belägen, i sörmländska Ytterjärna, fem mil söder om
Stockholm. Några hundra meter bort syns Järnafjärden och inloppet från Östersjön till Södertälje. Här ligger den lilla klinikbyggnaden som en del i ett kluster
av arkitektoniska konstverk, inbäddad i ett landskap med sädesfält, ekologiska
odlingar och betesmarker. I området bedrivs förutom sjukvård bland annat
kultur, utbildning, ekologiskt jordbruk och hotellverksamhet. Allt sker i ett antal
byggnader uppförda i en tematiskt sammanhållen arkitektur, skapad framför allt
av arkitekten Erik Asmussen i samarbete med konstnären Arne Klingborg och
färgsättaren Fritz Fuchs.
Husen är formade i mjuka konturer. Naturliga material, ljus och färger ger varje
byggnad en unik karaktär, avsedd att stödja den verksamhet som bedrivs där.
Vidarklinikens arkitektur, placeringen i landskapet och färgsättningen av byggnaden har ett övergripande syfte: att vara ytterligare ett verktyg som tillsammans
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med mediciner, terapier, god och näringsrik ekologisk mat och personalens omsorger stimulerar patienternas välbefinnande och läkande processer. Tvåplansbyggnaden präglas av oregelbundna och okonventionella former vilka ger ett
vilsamt intryck, i en sammanhållen arkitektur som ska bidra till harmoni för att
stimulera läkning.
Erik Asmussen utformade Vidarkliniken i nära samråd med vårdpersonal och
utgick från patienternas skiftande behov under en vistelse, från ombonad ro till
ökat utåtriktat intresse och sociala kontakter. Planutformningen är därför skapad
för att stödja patientens behov i olika stadier av en läkeprocess. Patientrummen med trämöbler, gardiner av vit väv, varmrosa färgsättning och få, störande
detaljer är skapade för att ge en atmosfär för välbehövlig vila. Här syns inga spår
av konventionell sjukhusinredning eller apparatur utan rummet för mer tankarna till ett ombonat sovrum. Fönstren är placerade lågt för man ska kunna ligga i
sängen och blicka ut över landskapet, när intresset för omgivningen vaknar till liv
i tillfrisknandets första fas.
Utanför rummet möter ett korridorgolv av breda trätiljor och en delvis upplyst
korridor som är krökt för att väcka patientens nyfikenhet kring vad som finns
längre bort. Konst på väggarna ska bidra till inspiration för den patient som börjar
intressera sig för omgivningen och söker sociala kontakter med vårdpersonal och
medpatienter. Det stora dagrummet domineras av ett långbord i massivt trä som
inbjuder till gemensamma måltider med andra patienter. Här finns också piano
och gitarr för spontana musikstunder och möjligheter att ägna sig åt diverse
hantverkssysslor. Ingen tv-apparat stör den vilsamma atmosfären, varken här
eller någon annanstans i byggnaden. En separat del av rummet har karaktären av
veranda, med stora öppningsbara skjutfönster mot trädgården och skogsbacken
utanför. Pianot i dagrummet är för övrigt bara ett av flera som är utplacerade i
olika rum och bland annat används i flera av terapierna.
Nästa korridor har fönster på ena långsidan som vetter ut mot en kringbyggd,
konstnärligt utsmyckad trädgård med en mångfald av blommor och medicinalväxter, en plats avsedd att utgöra en terapeutisk miljö för patienterna. Mitt i
grönskan står en skulpturgrupp i brons,”De fyra elementen” av skulptören Vive
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Larsson, och innergårdens väggar pryds av väggmålningar av konstnären Arne
Klingborg, som också utformat trädgården. Sommartid kan patienten gå ut och
njuta av ljuset, värmen och konstverken och se ut genom rundade valvöppningar
mot landskapet utanför. Här serveras också måltider under de varma årstiderna.
Byggnadens färgsättning är skapad för att samverka med arkitekturens ljus- och
rumsbildning och göra miljön så vänlig som möjligt för patienten. Allt är målat
med laseringsteknik som ger ett mjukt möte med arkitekturen. Det låga tvåvåningshusets exteriör är färgsatt i mörkrosa nyanser, som ska ge ett mjukt och
välkomnande intryck. Innanför entrén möts man av ett marmorgolv som skiftar
från rosa till grönt och gult i kontrasterande mönster och väggar som laserats
med mineralfärger i ljus ockra. Genom gröna fönster ser man ut i den kringbyggda trädgården med sina konstverk. I korridorerna där patienterna möts och tar
promenader, ska de olika kulörerna på väggarna bidra till att lyfta fram dagsljuset
och bredda rumsupplevelsen under en promenad. I matsalen är väggarna varmt
vita och här är det istället matens färger och dofter som ska upplevas. Maten är lagad i sjukhusets eget kök och består till stor del av vegetarisk kost med ekologiskt
odlade råvaror. I matsalen utgörs ena långväggen mest av fönster med utsikt över
ängar, åkrar och vatten, vilket ger många skiftande färgintryck.
De antroposofiska terapierna har alla sina egna rum, vilka specialbyggdes för
dess speciella ändamål och sedan nyttjats på samma sätt alltsedan starten. I rummen för konstnärliga terapier har stor vikt lagts vid ljusinläpp genom fönstren,
medan rummet där rörelseterapi utförs har getts en form som både skapar utrymme och ger ett balanserande intryck. Badterapier ges i ett trivsamt badrum med
plats för levande ljus och utsikt över beteshagar med kor från närbelägna Nibble
gård. Färgsättningen är också anpassad till de olika verksamheterna i respektive
rum. För den som ska ta avsked av en avliden anhörig finns en krypta i klinikens
källarplan, där anhöriga och vårdpersonal kan samlas för en värdig minnesstund
i vacker, rofylld miljö.
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”Patienterna uppskattar att de får
med sig verktyg för fortsatt egenvård efter utskrivning.”

Goda vårdresultat för patienten och samhället
Enligt egna och oberoende utvärderingar har Vidarkliniken länge uppvisat mycket
goda vårdresultat. Utvärdering av vården sker kontinuerligt via nationellt validerade patientundersökningar och oberoende forskning av specifika patientgrupper.
I standardiserade mätningar, där Vidarkliniken jämförs med andra vårdgivare,
ligger Vidarklinikens poäng regelmässigt högt. Utmattnings- och stressrelaterade
sjukdomar är idag två av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Oberoende
forskning om stresspatienter visar att Vidarkliniken uppnår bättre långsiktiga
resultat än andra vårdgivare. Vidarklinikens samlade erfarenhet av effekterna visar
att en övervägande del av dessa patienter uppnår en långsiktig förbättring i form av
livsstilsförändringar, fakta som stöds av oberoende forskning.
De allra flesta patienter som vårdats på Vidarkliniken ger vården mycket goda
vitsord. De uppger i interna undersökningar att de känner sig friskare efter
vistelsen och att de sätter stort värde på den individuellt anpassade vården,
bemötandet av vårdpersonalen och miljön. De uppskattar också att de får med sig
verktyg för fortsatt egenvård efter utskrivning, dels i form av praktiska övningar,
dels i form av nya insikter och kunskap om sitt hälsotillstånd och hur det går att
förändra sin livsstil för att förbättra den långvariga hälsan.
Det oberoende forskningsinstitutet IC, The Integrative Care Science Center, som
bedriver forskning inom integrativ medicin, använder den nationellt etablerade
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hälsoenkäten EQ-5D för att regelbundet följa upp hälsoutvecklingen hos de
patienter som vårdats och rehabiliterats inom något av Vidarklinikens vårdprogram. Enkäten är ett internationellt standardiserat och validerat instrument som
rekommenderas av Stockholms läns landsting och används av ett stort antal
vårdenheter i Sverige. EQ-5D kan ge en övergripande förståelse för patientens hälsorelaterade livskvalitet, så kallad hälsostatus, och deras självskattade hälsa. Alla
patienter erbjuds att vara med i undersökningen på frivillig basis vid ankomst,
utskrivning och tre respektive nio månader efter avslutad vistelse. Patienterna
får frågor inom fem olika områden och svaren ställs samman till ett index över
patientens hälsostatus.
År efter år visar hälsoenkäten EQ-5D att vården på Vidarkliniken resulterar i
signifikanta förbättringar. Patienter som vårdats för stressrelaterade sjukdomar
uppvisar den mest långvariga förbättringen. De fortsätter förbättra sin hälsostatus
och sin självskattade hälsa vid alla uppföljningstillfällen efter utskrivningen. Den
allra största förbättringen under vistelsen uppvisar de patienter som vårdas för
smärta. Den patientgruppen visar lägst hälsostatus av alla vid inskrivning och
den största relativa förbättringen vid utskrivning. Smärtgruppens hälsostatus
minskar dock över tid, och nio månader efter utskrivning är patienterna tillbaka
på den nivå man hade vid inskrivningen. Det belyser komplexiteten i att rehabilitera patienter med svår och långvarig smärta under en begränsad vårdperiod. En
slutsats kan vara att uppföljande vårdperioder är nödvändiga för att smärtpatienterna ska kunna uppnå en god långvarig hälsostatus.
Vidarkliniken är sedan många år föremål för forskning och utvecklingsarbeten genom nationella och internationella samarbeten. Löpande pågår projekt i samarbete med The Integrative Care Science Center. Ett sådant forskningsprojekt – AIMS,
Antroposofisk integrativ medicin i Sverige – utvärderar den integrativa vården på
Vidarkliniken. Forskningen bedrivs till stor del genom jämförande studier, där
patienter på Vidarkliniken jämförs med matchande patienter inom konventionell
vård, bland annat med hjälp av sjukvårdsdata, patientrapporterade data och
nationella registerdata från läkemedelsregistret och Försäkringskassan.
En studie som ingår i projektet jämför för första gången trenderna för läkemedels-
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konsumtion och kostnader för patienter i integrativ respektive konventionell vård.
Insamlingen av data planeras omfatta flera år för att kunna följa matchade grupper av Vidarklinikens och landstingsvårdens patienter över tid.
I en första del av studien, som publicerades i maj 2014 i den ansedda internationella vetenskapliga tidskriften PLOS ONE, framgår att patienter med smärta
som vårdats på Vidarkliniken radikalt minskat sin användning av smärtstillande
läkemedel. I studien jämförde man med motsvarande, matchade patienter som
fått konventionell vård, där resultatet blev det motsatta: i den gruppen nästan
fördubblades förskrivningen av smärtlindrande läkemedel. De som fick integrativ
antroposofisk vård hade halverat sin konsumtion tre månader efter första vårdtillfället, medan patienterna som fått vanlig vård tog nästan dubbelt så mycket
smärtläkemedel efter samma tid. Efter sex månader var skillnaderna mellan
grupperna ännu större. Studien visar också att antalet återbesök inom slutenvården tycks vara lägre för smärtpatienter som fått integrativ vård. Studien gjordes
av forskare knutna till Integrative Care Science center i samverkan med bland
andra Karolinska institutet, Stockholms läns landsting, Samueli Institute i USA och
universiteten i Coburg och Bad Tölz i Tyskland.
En liknande studie med fokus på stresspatienter har i oktober 2015 publicerats i
den vetenskapliga tidskriften BioMed Central. Den visar att patienter som vårdats
för stressrelaterad ohälsa minskade sin användning av receptläkemedel med upp
till 30 procent efter vistelsen på Vidarkliniken. I studien jämfördes förskrivningen
av lugnande medel, sömnmedel och antidepressiva medel sex månader före och
sex månader efter vården. I samtliga fall är resultatet entydigt: förskrivningen
minskar för patienterna på Vidarkliniken men ökar för patienter som fått konventionell vård. I en pågående studie har forskarna även studerat sjukskrivningar
bland patienter med stressrelaterad ohälsa ett år före och ett år efter första vårdtillfället. De preliminära resultaten, från oktober 2015, visar att sjukskrivningstalen för Vidarklinikens patienter minskat markant. Studien gjordes av forskare vid
The Integrative Care Science Center, Karolinska institutet och Göteborgs universitet.
Forskningsresultaten antyder att det kan finnas stora samhällsekonomiska vinster
med integrativ vård för vissa patientgrupper, i form av lägre kostnader för vård,
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sjukskrivningar och produktionsbortfall. Då studierna enbart är retrospektiva,
det vill säga bakåtblickande, finns behov av kompletterande prospektiva (framåtblickande) kliniska prövningar. Sådana studier gör det möjligt att åstadkomma
en ännu säkrare matchning av de patientgrupper som jämförs. Även om inga
alltför långsiktiga slutsatser ännu bör dras, kan resultaten betraktas som underlag för välgrundade hypoteser inför vidare forskning.
De svenska studierna stöds av omfattande internationell forskning som visar att
den antroposofiska läkekonsten har goda effekter för patienterna, är säker och
troligen också kostnadseffektiv. En omfattande genomgång av 195 olika studier
konstaterar att enligt 186 av dem var resultaten för patienterna minst lika bra
eller bättre i de grupper som genomgått antroposofiska behandlingar jämfört
med de som inte gjort det. De antroposofiska medicinerna är också, enligt samma
forskning, säkrare än konventionella läkemedel, eftersom de ger mindre bieffekter. Forskningen visar, precis som studien på Vidarkliniken, att patienter som
genomgått antroposofiska behandlingar sänker sitt intag av och sina kostnader
för läkemedel, jämfört med andra grupper. Genomgången gjordes på uppdrag av
regeringen i Schweiz, där den antroposofiska sjukvården sedan dess är en integrerad del av det nationella sjukvårdssystemet.
Flera oberoende forskningsinsatser, utförda av forskarlag under ledning av Maria
Arman, forskare vid Karolinska institutet, har visat att den omvårdande kulturen
på Vidarkliniken är mycket viktig för de flesta patienter, inte minst för deras långsiktiga hälsa. I en studie från 2005-2008 beskrev patienter med cancer respektive
utmattningssyndrom vistelsen som en helhetsupplevelse med återställande
verkan. De ansåg att vården hade mer fokus på hälsa än sjukdom och att olika
terapiformer ledde till ökat välbefinnande. Den kunskap som patienterna fick för
att efter utskrivning själva finna en ny riktning och förmåga att uppleva hälsa
uppskattades också.
I en utvärdering från 2006 betonade patienter från Östergötlands län som vårdats
på Vidarkliniken också den hjälp de fått till förändrade levnadsvanor efter utskrivning, liksom bemötandet, patientens delaktighet och förändringar i levnadsvanor. Patienternas tillfredsställelse med vården på Vidarkliniken översteg de
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högsta värderingarna från landstingets slutenvård. Sammantaget kunde man se
tecken på att patienterna genom vården vid Vidarkliniken kommit in i en aktiv
och positiv hälsospiral.
Vidarkliniken bedriver förutom vård också utbildning i antroposofisk medicin för
läkare, sjuksköterskor, terapeuter och andra medicinska professioner. För legitimerade yrken erbjuds utbildning som fortbildning. Kompetenskraven i antroposofisk medicin följer internationella kriterier och certifieras. För icke-legitimerade
terapeuter till exempel konstterapeuter, finns grundutbildningar i Sverige som
idag drivs av egna huvudmän. Även för dessa kategorier erbjuder Vidarkliniken
fortbildningskurser.
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