1.2. Symbol och namn
Symbol
Landstingets symbol, de stiliserade L:en skapades i samband
med att SLL bildades 1971.
Då symbolen är välkänd och inarbetad kan den användas
ensam, exempelvis på textiler, skyltar med mera. På vissa övriga enheter får den användas om hela logotypen finns med
någon annanstans. Symbolen får inte ritas om eller förvanskas i form och proportioner. Den får heller inte roteras.
Egenprofilerade förvaltningar/bolag använder symbolen
som en igenkänning och tillhörighet till SLL. Läs mer i riktlinjerna för Egenprofilerade bolag i kapitel 16.
Namnet
Vårt namn är Stockholms läns landsting och det får aldrig
förkortas till SLL i externa sammanhang.
Det typograferade namnet är skrivet med typsnittet Frutiger
i en variant som dessutom är specialritad för SLL. Det får
aldrig användas ensamt utan symbol.
Nya original för SLL kan du beställa från SLL Kommunikation.
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Vi erbjuder gruppträning
inom följande områden:
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Primärvårdsrehabilitering

• Artros.
• Kost vid övervikt, IBS, höga blodfetter
och diabetes.
• Handträning.
• Mindfullness.
• Stress och utmattning.
• Yoga/Qi Gong.
• Tai chi.
• Rygg- nacke och axelbesvär.

ARBETSTERAPEUT • DIETIST • FYSIOTERAPEUT/
SJUKGYMNAST• NAPRAPAT • KIROPRAKTOR

Individuella behandlingar
Grupper
Hembesök
Arbetsplatsbesök

Individuella behandlingar
Grupper
Hembesök
Arbetsplatsbesök
Ultraljudsdiagnostik

Vi finns centralt på Drottninggatan 114

Avtal med Stockholms läns landsting. Ingen remiss
behövs. Patientavgift 200 kr, Högkostnadskort/ frikort gäller.

Drottninggatan 114
113 60 Stockholm
Tel: 08-30 04 02
Fax: 08 31 00 66
receptionen@affysiocenter.se
www.affysiocenter.se

Primärvårdsrehabilitering

Avtal med Stockholms läns landsting.
Ingen remis behövs. Patientavgift
200 kr, Högkostnadskort/frikort
gäller.
ARBETSTERAPEUT
• DIETIST • FYSIOTERAPEUT/
SJUKGYMNAST • NAPRAPAT • KIROPRAKTOR

Vi finns centralt på Drottninggatan 114
Avtal med Stockholms läns landsting. Ingen remiss
behövs. Patientavgift 200 kr, Högkostnadskort/ frikort gäller.

Arbetsterapeut

Naprapat/Kiropraktor

Arbetsterapeuten arbetar med att rehabilitera
och träna människor som på grund av olika funktionsnedsättningar har en nedsatt förmåga att utföra
dagliga aktiviteter i hemmet, på arbete och fritid så självständigt som är möjligt. Hos oss kan du få hjälp med:
• Handrelaterade besvär.
• Handträning och behandling av handskador.
• Utprovning av handledsortoser.
• Utprovning, rådgivning och förskrivning
av tekniska hjälpmedel.
• Ergonomisk rådgivning.
• Bostadsanpassning – Intygsskrivning.
• ADL-bedömning.
• Arbetsförmågebedömning.

Naprapat och kiropraktor arbetar i huvudsak med
manuella metoder för att lindra besvär och återställa
funktionen i främst rygg och nacke.
Vanliga tillstånd som behandlas:
• Akuta besvär som ryggskott och nackspärr.
• Ischiasvärk.
• Idrottsskador.
• Spänningshuvudvärk.
• Hälsenebesvär, hälsporre.
• Tennisarmbåge
• Axel- och skulderbesvär m.m.

Hembesök
Vi utför besök i hemmet utan avgift till dig som
på grund av skada eller sjukdom är i behov av
rehabiliteringsinsatser. Vi är anslutna till Stockholms
läns landsting och vår målgrupp är de boende främst
i Norrmalm och Östermalm. Hemrehabteamet består
av arbetsterapeut, dietist och fysioterapeut.Vi hjälper
till med bedömning och utprovning av hjälpmedel,
kosttillägg, bostadsanpassning, förflyttningsförmåga
och instruktion av träningsprogram i hemmet.
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Adolf Fredriks FysioCenter
– Engagemang, professionalitet
och tillgänglighet.

Dietist
Dietisten arbetar med kostbehandling och rådgivning
vid kostrelaterade sjukdomar och besvär. Vi arbetar
också förebyggande med rådgivning och stöd för att
förbättra matvanor och din hälsa. Hos oss kan du få
hjälp med ändrade kostvanor vid:
• Högt kolesterol.
• Diabetes.
• Mag- och tarmsjukdomar.
• IBS.
• Högt blodtryck.
• Övervikt.
• Allergier/intolerans.
• Ensidig kosthållning.
• Nedsatt aptit och ofrivillig viktnedgång.
• Förskrivning av kosttillägg då behov finns.

Fysioterapeut
/Sjukgymnast
Fysioterapeut/Sjukgymnast arbetar med behandling,
bedömning och rehabilitering för patienter med besvär
från rygg, nacke, leder och muskler.
• Rehabilitering efter belastningsskador, frakturer,
ledimplantat eller annan ortopedisk operation.
• Behandling och rehabilitering individuellt eller
i grupp.
• Utprovning och förskrivning av gånghjälpmedel.
• Smärtbehandling med akupunktur.
• Utprovning och förskrivning av TENS för
smärtlindring.
• Individuellt anpassad träning vid långvariga
sjukdomar och skador.
• Förskrivning av fysisk aktivitet på recept.
Psykosomatik, mental hälsa
Fysioterapeut/Sjukgymnast med inriktning mental
hälsa vänder sig till dig som riskerar att bli sjukskriven
eller redan är sjukskriven på grund av stress/
spänningsrelaterade besvär, lättare psykisk ohälsa och/
eller utmattningssyndrom. Behandlingen är inriktad på:
• Att få en ökad förmåga att reglera kroppens
muskelspänningar.
• Att få en ökad förmåga att reglera och hantera
stress på ett tillfredställande sätt.
• Att bättre kunna förstå, reglera och uttrycka känslor.
• Att få en ökad förmåga att uppfatta och förstå
kroppens signaler och reaktioner.
• Att få en ökad självkännedom och eller självkänsla.
• Akupunktur.

