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REMEO® Stockholm. Vård och rehabilitering
för dig med behov av andningsstöd.
REMEO är Linde Healthcares globala koncept för behandling av patienter med behov av andningsstöd.
Idag finns det REMEO-kliniker i flera länder världen över. REMEO Stockholm erbjuder patienter
en vårdnivå som ligger mellan intensivvård och vanlig slutenvård.
REMEO Stockholm ligger i Stora Sköndal söder om Stockholm.
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Kliniken
REMEO betyder på latin “jag återvänder hem” och syftar till att ge ett
hemlikt kostnadseffektivt alternativ för patienterna i behov av andningsstöd. REMEO erbjuder avancerad högteknologisk vård och rehabilitering
specifikt anpassad till varje patients behov. I bygget av lokalerna lades
mycket energi på att få vårdmiljön så hemlik och helande det går utan
att ge avkall på vårdkvalitet och miljökrav.
Kliniken är en liten enhet med “hemkänsla” och två egna trädgårdar.
En miljö anpassad för anhörigas närhet. Vi har plats för 16 patienter, alla
i enkelrum. Vi finns i nybyggda moderna vårdlokaler som är planerade
och utrustade i samråd med Vårdhygien Stockholms län.

REMEO Stockholm är utrustad med den senaste och bästa medicin
tekniken men har byggts med målsättningen att den skall synas och
märkas så lite som möjligt.
Ambitionen har varit att ligga i absoluta framkant gällande teknik både
på behandlings och övervakningssidan för att främja såväl behandlings
effektivitet som patientsäkerhet. I konceptet ligger ett aktivt fokus på
rehabilitering och därför är kliniken utrustad med ett mycket avancerat
trådlöst nätverk för att möjliggöra övervakning/monitorering.

”Vad vi i första hand har strävat efter är att trolla bort intrycket av institution – att det
känns välkomnande. Även om vi naturligtvis måste uppfylla alla hygienkrav, kan man
inom de ramarna försöka göra så mycket som möjligt för att åstadkomma hemkänsla.”
Fanny Sachs, 3dO arkitekter
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REMEO Stockholm. Flera specialister
under samma tak.
Vi håller fokus på teamarbete och samarbete
med remitterande kliniker. För varje patient
gör vi en individuell vårdplanering tillsammans
med kliniken som remitterar. I vårdplaneringen
ingår även att planera för patientens
utskrivningsdatum.

”I och med att det är en sådan avancerad
rekryterings- och urvalssprocess
så har vi i personalen både djup
och bred kompetens.”
Pär Eriksson, SSK
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Vård dygnet runt
En specialistsjuksköterska finns på plats dygnet runt. Narkosläkare finns
omedelbart tillgänglig på vardagar och under helger i jourberedskap.

Heltäckande team
Vi har även konsultläkare inom infektion, lungmedicin, neurologi och
rehabiliteringsmedicin vid behov. Sjukgymnast och medicintekniker
finns på plats heltid. Knutna till teamet är även arbetsterapeut, logoped,
dietist, präst, kurator och psykolog som konsulteras vid behov.

”När vi först fick höra att vår dotter skulle flyttas
till ett rehab-hem blev jag skeptisk. Men när vi
kom dit på besök ändrade vi uppfattning totalt,
riktigt bra människor som arbetar där samt fina
lokaler. Både jag och Martinas farföräldrar märkte
skillnad på Martina direkt – hon verkade piggare
och gladare, mer med i matchen. Så jag kan bara
tacka personalen på REMEO med mitt hela hjärta.”
Pappa till en av REMEOs patienter
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REMEO Stockholm. Vilka patienter är lämpliga
för vård hos oss?
REMEO Stockholm är en resurs för patienter inom
slutenvård med behov av längre tids ventilationsstöd. Men även för patienter med ventilator inom
hemsjukvården.

Vi tar emot dig som behöver andningsstöd och
rehabilitering, exempelvis om du har:
• en neuromuskulär sjukdom, bland annat
ALS, MS och Parkinsons sjukdom,
• en svår lungsjukdom, till exempel KOL,
• en hög ryggmärgsskada.
”På REMEO har vi avancerad medicinteknik
i en hemlik miljö.”
Christian Östervall, medicintekniker
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Hur kan jag på en plats på REMEO Stockholm?
Om du är i behov av avancerad andningsstöd ska du prata med
din behandlande läkare. REMEO Stockholm har samarbete med
flera olika specialistkliniker runt om i Stockholms län.

”REMEO är unikt genom att vi har träningslokal
på avdelningen, vilket gör att vi kan rehabilitera
patienterna på ett effektivare sätt.”
Marc Alinei, Sjukgymnast

“När jag första gången kom på besök till REMEO
(innan min dotter kom dit) så började jag gråta
av lycka och trodde faktiskt att det inte var riktigt
sant, att det kunde finnas ett sånt fint och bra
ställe för sjuka. Det har varit en fruktansvärd höst
med många flyttar för min dotter och olika perso
nal och läkare hela tiden. Det var aldrig samma
läkare som jag kunde prata med. Här på REMEO
är ALL personal verkligen proffsiga och riktiga
människokännare, de vet verkligen vad de gör.
Jag kan ringa dit när jag vill och det känns lugnt
och behagligt att komma dit på besök.”
Mamma till en av REMEO Stockholms patienter

Fakta om REMEO® Stockholm.
REMEO är Linde Healthcares globala koncept för behandling av patienter med behov
av andningsstöd. Idag finns det 32 REMEO-kliniker i sju länder. REMEO Stockholm
erbjuder patienter en vårdnivå som ligger mellan intensivvård och vanlig slutenvård.
REMEO betyder “jag återvänder hem” och syftar till att ge ett kostnadseffektivt
hemlikt alternativ för patienterna i behov av andningsstöd.
REMEO Stockholm drivs av Linde Healthcare/AGA Gas AB som är en del av Linde Group.

Kontaktuppgifter
REMEO Stockholm

AGA Gas AB
Linde Healthcare, 181 81 Lidingö
Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se
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