
 På Camp Pro finns den bästa kompetensen inom orto-

pedteknik, rehabilitering, prehab, fotbiomekanik samt ett nära 

samarbete med ortopedläkare och neurologer.

 – Om vi själva skulle sakna kompetensen att hjälpa en 

klient arbetar vi gränsöverskridande och ser till att lotsa  

personen vidare. Då kan det handla om att patienten  

ifråga behöver vanlig sjukvård eller operation för att bli 

bra, berättar Peter.

UTGÅR ALLTID FRÅN INDIVIDEN
Camp Pro ingår i den svenska koncernen Allard Support, 

som tillverkar, utvecklar och marknadsför ortopediska 

hjälpmedel i totalt 70 länder över hela världen. Med Camp 

Pro har man tagit steget ut till slutanvändarna genom att 

erbjuda ett helt unikt koncept.

 – Det råder knappast någon generell brist på kompetens 

inom våra områden – problemet är snarare att veta vilken 

kompetens man ska vända sig till för att få relevant och 

effektiv behandling. Eftersom vi har tillgång till samtliga 

kompetenser på ett ställe slipper patienterna gissa sig till 

sin diagnos och själva leta runt för att komma rätt. Ingen 

människa är den andra lik och till synes likartade besvär 

kan ha helt olika orsaker. Därför bygger vi alla våra lösningar 

och rekommendationer kring individen.

 Förutom en rad olika behandlingar erbjuder Camp Pro 

även produkter, till exempel fotbäddar, ortoser och skor,  

som är noggrant utvalda och som utprovas individuellt.

 – Hos oss kan våra patienter alltid vara säkra på de får ett 

stöd som är utvalt och utprovat just utefter deras behov. Vi 

vill vara en plats där alla verktyg finns i samma låda, en plats 

där vi tar emot våra patienter med öppna armar och ger dem 

fullt fokus och tillsammans löser den problematik de står 

inför. Målet är alltid detsamma: att de ska komma tillbaka till 

ett normalt liv och kunna träna precis så mycket som de själva 

vill för att må bra, avslutar Peter. 

Vi vill vara en plats där alla verktyg 
finns i samma låda.Min vision har alltid varit att öka 

tillgängligheten och att det ska vara 
lätt att få hjälp samt komma till rätt 

person direkt.

Camp Pro hjälper människor som besväras av smärta 

eller har nedsatt funktion i leder och muskler som 

uppstått i samband med träning, motion, skada 

eller sjukdom. Då de har samtliga kompetenser samlat på 

ett ställe tillhandahåller de snabb hjälp utan att klienterna 

själva behöver jaga fatt i rätt behandling. 

 – Vi tar emot alla som behöver hjälp inom träning och 
rehab, berättar Peter Allard,  VD på Camp Pro. Till att 

börja med görs en screening och där försöker vi fastställa 

diagnos och sedan går vi vidare och försöker hitta de bästa 

lösningarna och åtgärderna utifrån varje individ. Genom 

egna undersökningar vet vi att en stor del av dem som sökt 

hjälp för skador eller besvär återfår samma problem gång 

på gång. Det tyder på att man antingen inte fått rätt diag-

nos eller relevanta råd om hur problemet kan förebyggas. 

Vi har alltid korta kötider och antingen kan man boka en 

tid via oss direkt eller gå via vården och få en remiss. Min 

vision har alltid varit att öka tillgängligheten och att det 

ska vara lätt att få hjälp samt komma till rätt person direkt 

inom träning, rehab och prehab.

I NÄRA SAMARBETE MED ORTOPEDLÄKARE OCH NEUROLOGER HAR FÖRETAGET CAMP PRO VALT ATT SAMLA DE 
ALLRA BÄSTA KOMPETENSERNA INOM REHAB OCH PREHAB UNDER SAMMA TAK. MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN VARJE 

INDIVID STRÄVAR DE EFTER ATT NÅ UTSATTA MÅL OCH DE RESULTAT SOM EFTERSÖKS.

T E X T :  M A T H I L D A  D A H L I N    B I L D :  C A M P  P R O  S C A N D I N A V I A

I Nordvästskåne har vi utvecklat Sveriges första mobila ortopedtekniska klinik  
som hjälper oss komma närmare kunden. Kliniken transporteras givetvis med elbil.

Camp Pro Hornstull är en klinik med fysioterapeut, naprapat, 
ortopedtekniker och skospecialist. En dag i veckan finns även en 
ortopedläkare på plats. I anslutning till butiken finns dessutom 
en välsorterad butik.

För att fotbäddar ska fungera optimalt måste de anpassas 
individuellt. Vi arbetar med den senaste tekniken, i kombination 
med hög kompetens och en hel del hantverk.
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