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– Detta 
går inte 
att få i 
Sverige 

Tre veckors behandling med sol och 
 värme i Spanien gör Tom Johanssons 

kropp så bra att han i det närmaste kan 
sluta med värktabletter. Dessutom får 
han med sig kunskaper, rutiner och 

 övningar som han har nytta av hemma   
i Sverige när han får ont i kroppen.

Text FREDRIK HED

om Johansson är övertygad om 
att de allra flesta får en positiv 
effekt av klimatvård. Och han 
borde veta, han har själv varit på 
klimatvård i Benicassim i Spanien 

sex gånger. När landstinget i Kalmar län, som 
Tom tillhör, slutade att betala för resorna 
2015, har han åkt på egen bekostnad tre 
gånger, 2016–2018.

–  Varje år jag varit där nere har jag blivit 
lite bättre varje gång. Den goda effekten sitter 
i ungefär sex till nio månader, så bra att jag 
faktiskt inte behöver lika mycket värktabletter 
som innan jag började åka. Och jag har inte 
varit sjukskriven en enda dag från jobbet un-

der de där sex till nio månaderna efter resan.
På plats i Spanien är det olika behandlingar 

fem dagar i veckan. Mycket handlar om att 
få kroppen mjuk och smidig genom rörelse-
träning, stretching, bassängträning med tai 
chi-rörelser och mindfulness, där allt utgår 
ifrån ett självmedvetande.

Skräddarsydd behandling
–  Allt bygger på att det ska vara mjukt. En del 
av övningarna görs i grupp medan annat är 
specifikt för mig personligen.

Det erbjuds också massage och massage 
i vatten, handträning med paraffinbad och 
 bollar och mycket annat. Lugna promenader  
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hur det är hemma tar det nästan en vecka 
att landa och komma in i det, säger Tom 
 Johansson.

Tidigare stod Tom på behandling med 
metotrexat, men fick biverkningar och 
mådde dåligt av den. Tack vare klimatresorna 
har han nu sedan snart två år inte använt 
 meto trexat och än så länge så fungerar det.

–  Klimatresorna har också gett mig 
 kunskap och en rutin som jag kan använda 
hemma. Om jag till exempel får problem med 
ländryggen har jag övningar som jag kan 
göra.

Han har haft psoriasisartrit i 16 år, var 
tidigare väldigt aktiv inom en mängd olika 

Stretching, pilates och tai chi hör till övningarna när Fysioterapeuten Bibiana Badenes i Benicassim 
leder gruppövningar på stranden.

och mer aktiv stavgång erbjuds också. Per-
sonalen på plats arbetar med hela kroppen 
men fokuserar på varje persons individuella 
problem; exempelvis hur man står och hur 
man går.

–  Allt skräddarsys efter mina behov och 
hjälper mig att bli medveten om mina egna 
problem och min egen kropp, säger Tom 
Johansson.

Även information och utbildning om sjuk-
domarna erbjuds, samt om kost, alkohol och 
tobak.

Hans erfarenhet är att det behövs minst tre 
veckor för att behandlingen ska ge god effekt.

–  Beroende på vad man har för jobb och 
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idrotter, men sjukdomen tvingade honom att 
sluta. Men tack vare klimatresorna och vår-
den i värmen har han sakta blivit bättre och 
bättre. I somras testade han för första gången 
att spela tennis.

– Oj, vad kul det är. Och jag kan fort-
farande spela lite. Men jag måste tillfälligt 
öka på den smärtstillande medicinen, men det 
är det värt.

Färre infektioner
Han upplever också att resorna till sol och 
värme gör honom mer motståndskraftig mot 
infektioner, att han blir piggare och får mer 
energi.

–  Man lever ju lite som i en bubbla där nere. 
Det handlar bara om mig, jag badar i salt-
vatten, solen bränner bort fläckarna, jag får 
massage och tränar mjuka rörelser. Det är så 
skönt och där nere tar jag inte en enda värk-

tablett, och väl hemma igen kan jag ta färre.
Många landsting i Sverige erbjuder inte 

resor till klimatvård i varmare länder. Lands-
tingen menar att man kan ge motsvarande 
behandling på hemmaplan. Men Tom Johans-
son håller inte med om det.

–  Det är helt uppåt väggarna! Visst kan jag 
få massage och behandling, men inte solen 
och värmen. Det är hela paketet som ger skill-
nad, och det går inte att få här i Sverige.

Privat betalar han runt 8 000 kr för tre 
veckors behandling. Till det tillkommer 8 000 
kronor för del i en lägenhet, samt runt 4 000 
kronor för mat.

–  Visst, det är mycket pengar, men för mig 
är det värt det. Jag ska försöka fortsätta att 
åka en gång per år.

Delvis på grund av sjukdomen, men också 
på grund av krav på heltid, har han blivit 
arbetsbefriad från sitt arbete. Men tack vare 

Klimatvården har inspirerat Tom Johansson att arbeta med människor med psoriasisartrit och kronisk 
reumatisk värk som trots sin sjukdom vill hitta ett värde i vardagen.
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ÅLDER: 45 år
BOR: Oskarshamn
SJUKDOM: Psoriasis 
och psoriasisartrit 
sedan 2002
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klimatresorna till Spanien, där en del av 
behandlingen fokuserar på det mentala, har 
Tom beslutat sig för att byta yrkesinriktning.

–  I och med att jag blev arbetsbefriad har 
jag kunnat gå en coachutbildning och är 
numera diplomerad coach. I januari påbörjade 
jag steg 2 för att bli internationellt certifierad 
coach. Jag vill arbeta med människor med 
psoriasisartrit och kronisk reumatisk värk 
som trots sin sjukdom vill hitta ett värde i 
vardagen. Jag tror att jag kan göra mycket   
för dem.

Känner tacksamhet
Trots allt strul och problem känner Tom 
tacksamhet.

– Ja, det gör jag. Jag är tacksam över den 
rehab jag har fått, jag är tacksam för att jag 
kan spela tennis. Och jag är tacksam för att 
jag har kunnat gå coachutbildningen. Det ska 
bli kul att jobba med det. �

» Man lever ju som i 
en bubbla där nere. 
Det handlar bara 
om mig, jag badar 
i saltvatten, solen 
bränner bort 
fläckarna, jag får 

massage och tränar 
mjuka rörelser. «                 

Skaffa en UVB-lampa och behandla 
din psoriasis genom att sola hemma 

UVB-behandling inom smalbandspektrum 
är idag den absolut vanligaste ljusbehand-

lingen vid psoriasisbesvär. UVB-lampan har  en 
 livslängd på cirka 1000 timmar och kommer 

effektivt åt  hårbotten med den inbyggda 
"borsten”.  Rekommenderas för dig med 

 psoriasisbesvär   
på olika delar på kroppen och vid psoriasis   

i hår botten. Psoriasishjälpen har   
tre olika UVB-lampor att välja mellan. 

Flerfaldigt prisbelönta hudvårds-
produkter för lindring av dina besvär
Om du köper minst två Psoridermprodukter  

så får du två st 10 ml Psoridermkräm  
utan extra kostnad. 

Smart hjälpmedel
En ryggsmörjare som gör det lättare att nå 

svåråtkomliga ställen, du fyller på med din egen 
behandlande kräm eller om du använder 

hälsosamma hudkrämer. Rörliga kulor hjälper till 
att fördela och smörja in hud krämen när du för 
smörjaren över rygge n  eller andra kroppsdelar. 

Besök oss på facebook.com/Psoriasishjalpen/

 eller www.psoriasishjälpen.se för mer info.


