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Välkommen till Johanna Falk                 
Certifierad näringsterapeut, Beteendevetare 
 

 

 
 
 
Längtar du efter att må riktigt bra? 
 

Tänk dig att du mår riktigt, riktigt bra.  
 
Vad skulle du göra med ditt liv om du var fri att välja det du önskar och när 
hälsan är din bästa vän? 
 
Vill du få en personligt anpassad undersökning och behandling? 
 
 
Personlig hälsovård = Integrerad Funktionsmedicin  
Välkommen till ett sätt att arbeta, där vi tar hand om hela dig. Integrerad 
Funktionsmedicin inriktar sig på det moderna samhällets livsstilssymtom och 
sjukdomar. Det kan vara stress, trötthet, sömnbesvär, oro, hormonella obalanser, 
nedstämdhet och kroppsliga besvär som magont, hudutslag, håravfall och annat som 
händer i kropp och själ när belastningen blir för stor. 
Kroppen kan också reagera med obalanser i hormoner och signalsubstanser, liksom få 
brister på mineraler, vitaminer och fettsyror. Många har också en betydligt större 
ansamling av gifter än vad som är hälsosamt och vissa äter en kost som inte är närande 
och kanske inte passar just de individuella behoven. En del har en färdig diagnos och vill 
ha komplement och en del önskar förebygga sådant som drabbat nära släktingar. 
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Konsultation  
Vid första konsultationen går vi noga igenom din hälsa på flera sätt. Du har fått fylla i en 
Hälsostatus och mejla in i förväg. Du tar med dig tidigare genomgångna prover och inte 
minst tar du med dig själv och din berättelse och dina önskemål. Vi går igenom hela dig 
vid en djup intervju, där lång erfarenhet paras med kunskaper i funktionsmedicin. Du får 
också göra en kroppsskanning utvecklad av läkare i samråd med fysiker och 
datatekniker. Då får du direkt på plats en överblick av hur ditt mående är i viktiga 
system som hjärnan, nerverna, magen, lever och njurar. 
Vi kommer att se över tidigare genomgången behandling, vilken kost som passar dig, 
samt diskutera provtagning via olika laboratorietester, både s.k. skolmedicinska och 
funktionsmedicinska. Vi går också igenom om du behöver kompletterande rådgivning 
eller behandling på annat håll. Det kan vara samtal, kiropraktik, massage, eller annat. Jag 
har ett väl utvecklat kontaktnät för den som behöver. 
Du får goda råd om kosthållning direkt efter besöket och nya recept att testa som bygger 
din hälsa på naturligt sätt. 
 
Uppföljning 
Vid uppföljningen går vi igenom tester du tagit och pratar om eventuella 
kostförändringar du har fått börja med. Du får en fördjupad insikt om din kropp och hur 
den mår här och nu. Vi startar din individuella kosttillskottsbehandling och utvärderar, 
om vi påbörjade något redan efter första tillfället. Vi diskuterar hur vi går vidare utifrån 
de resultat du får på just de prover du har tagit. De flesta kommer på konsultation 2 – 4 
ggr per år. Mer sällan allteftersom läkningen tar fart och bilden av din hälsa och ditt 
mående klarnar. Vanlig behandlingstid är 1 – 3 år, eftersom kroppen ska läka ”på 
riktigt”. 
 
Hur blir det sen? 
Integrerad funktionsmedicin handlar både om att överföra kunskap, eget deltagande och 
att ge din kropp och din själ de förutsättningar som behövs för läkning. Allt grundat på 
vetenskap och beprövade metoder för inre läkning. Du får underlag för att leva ditt liv på 
bästa sätt utifrån den du är. Äkta läkning tar lite tid men startar så snart du påbörjar 
förändringen. Kroppen och själen vill alltid läka när de får det de behöver. Det påbörjas 
direkt och för varje steg du tar.  
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Personligt utformad undersökning  
Inom Integrativ Funktionsmedicin finns många möjligheter att göra skolmedicinska och 
funktionsmedicinska tester. De utförs dels i Sverige och dels i Europa och i USA. Jag tar 
det bästa ur flera världar och samlar under ett tak för att du ska få en grundlig 
genomgång på vetenskaplig bas. Vad som testas och hur djupt vi går avgör du som 
patient men du kommer att få en rekommendation, ibland i flera steg enligt en 
överenskommen plan. Vid en funktionsmedicinsk konsultation får du sedan personliga 
råd och information om resultaten. Jag ger kostråd och råd om kosttillskott och livsstil 
utformade för dig. Jag ställer inte diagnoser och jag ger inte råd om mediciner. Vid 
avvikande resultat på skolmedicinska tester rekommenderar jag kontakt med läkare.  
 
 
Vad kan testas?      Du väljer! 
Integrerad funktionsmedicin erbjuder en rad testområden för din hälsa. 
 
Skolmedicinska tester – du får remiss för att ta prover via Karolinska Universitetslaboratoriet 
och kan testa allt som skolmedicinen erbjuder. 
Organiska syror – med över 70 markörer tar vi reda på vad som händer inuti dina celler och i 
din tarm, hur mycket energi dina celler verkar producera, om du har näring för att avgifta, nivåer 
av viktiga vitaminer, hur du hanterar kolhydrater, fetter och proteiner, nivåer av oxalater som 
stör alla organ. 
Näring – vi tar prover på mineraler och fettsyror och du får svar på dina individuella 
näringsbehov. Du får också reda på omsättningen av giftiga metaller de senaste tre månaderna. 
Hormoner och signalsubstanser – med enkla prov du gör hemma får du reda på tillgängliga 
könshormoner, stresshormoner, sömnhormon och de signalsubstanser du använder för att styra 
din hjärna och din kropp via nervsystemet. Hormontestet visar också om du avgiftar östrogen på 
rätt sätt och vad som kan göras för att balansera stresshormoner och könshormoner. 
Mage-tarm – med detta prov utreder du tarmfunktion och tarmflora för att bli av med besvär på 
rätt sätt och komma i balans. En hel och balanserad tarm är en hörnsten för god hälsa. 
Matallergier/intoleranser – du får reda på vad du ska undvika för att läka tarmen, hjärnan, 
leder, hud och dina inre organ. Du får reda på vilken mat som passar dig att äta och som gör att 
din hälsa blomstrar. Vi kan också testa hur din kropp reagerar på tillsatser, mediciner, mögel, 
biogena aminer som ex.vis. histamin och örter samt functional foods. 
Genetiska tester – idag erbjuder funktionsmedicinen en rad genetiska tester för att ge ett 
livslångt förhållningssätt för att optimera just dina celler och ge dem bästa möjlighet att ge dig 
energi och undvika besvär som kanske visar sig senare i livet. Genetiska tester ger unikt 
underlag för personlig hälsovård. Stress, känslor, hormoner, inflammationer, avgiftning, ben- 
och ledhälsa, hjärt-kärlhälsa, vikt, kost- och träningsval är några exempel.  
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Behandlingen 

Inom funktionsmedicin utformas behandlingen helt individuellt allt efter behov, 
önskemål och svar på de prover du som patient valt att göra. Behandlingen kommer att 
ändras allteftersom din hälsa blir bättre och i takt med att provsvaren förändras positivt. 

 

Kostråd baserade på dina behov och din kroppstyp. 

 
 

Noggrann genomgång och uppföljning på dina provsvar. Ett eller flera. 

    

 

Kosttillskott utifrån på dina behov och dina resultat. 
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Besök 

Odenplans Integrerade Hälsoklinik 
Upplandsgatan 38, 4 tr. 
113 28 Stockholm.  
Kod till porten 5205, till kliniken 8899 
johanna.falk@myhealthcare.nu 
www.oih.se 
 

 
 
Innehåll Beskrivning Pris i SEK inkl. moms 
Första besöket Djupintervju, genomgång 

av ev. tidigare 
undersökningar och 
behandlings, initiala 
hälsoråd och förslag på 
eventuell provtagning eller 
provtagning enligt 
överenskommelse 

3200 SEK för 2,5 timmars 
besök. Inkluderat är också 
för- och efterarbete knutet 
till konsultationen. 

Återbesök 
Telefonkonsultation – 
överenskommet arbete 

Genomgång av provsvar, 
fortsatt samtal, uppföljning 
av påbörjad behandling. 
Eventuell provtagning och 
möjlighet till köp av 
kosttillskott.  

1500 SEK per 
besökstimme. Inkluderat är 
också för- och efterarbete 
knutet till konsultationen. 

Rådgivning mellan 
konsultationer. 
 

Frågor som uppkommer, 
vilka inte täcks av den 
skriftliga 
behandlingsplanen. 

750 per påbörjade 30 
minuter. 

Avbokning  >än 24 timmar före besök 
<än 24 timmar före besök 

Ingen avgift 
1500 SEK 

 
Be om fullständig prislista för att få prisuppgifter för de tester du kan ta. Jag arbetar 
privat och utanför landstingets ram. Gäller från 190101. Vi reserverar oss för prisförändringar. 
Innan första besöket, har du mejlat in din Hälsostatus och tar med provsvar från tidigare 
tagna tester. Återkoppling och frågor sker via mejl. 
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Johanna Falk  

Johanna tar emot klienter sedan 1992 i egen mottagning. Hon arbetar med undervisning och 
utbildning av blivande näringsterapeuter på de ledande skolorna sedan 15 år tillbaka. Hon 
föreläser om kroppens hormoner, hjärnans signalsubstanser, näring och sambandet mellan 
kroppen, tanken och känslan. Hon ger också föreläsningar om sömn, stress och individuell 
kosthållning för företag och i privat regi. 

Johanna arbetar som en ”brygga” mellan skolmedicin och alternativmedicin, inom området 
funktionsmedicin. Det är ett vetenskapligt, holistiskt sätt att se människan som en syntes av 
kropp och själ. Undersökningar sker med djupintervju, skolmedicinska och funktionsmedicinska 
laboratorietester. Därefter utformas ett noga anpassat program för just den individen med kost, 
högkvalitativa näringstillskott samt rekommendation om vidare behandling hos övriga 
terapeuter och läkare om testresultat och utvärdering visar på ett sådant behov. 

Johanna har drivit Odenplans Integrerade Hälsoklinik mellan 2006 och 2014 i centrala 
Stockholm tillsammans med en kollega. Där arbetar 18 kollegor inom områden som kiropraktik, 
naprapati, massage, akupunktur, psykosyntes, KBT, Life Span Integration, EMDR, 
beroendeterapi, hypnos, Body Talk, healing samt näringsterapi. 

Johanna är certifierad näringsterapeut enligt NMTF, beteendevetare från Stockholms Universitet 
och har medicinsk utbildning 80p från Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Hon samarbetar med 
läkare, naprapater, psykologer samt med olika alternativmedicinska inriktningar. 
 

  

  



 

 
7 

Vad är funktionsmedicin? 
OCH VARFÖR BEHÖVS DEN? 

 

Funktionsmedicinen inbegriper förståelse för ursprunget, förebyggandet och behandlandet av 
komplexa, kroniska tillstånd och sjukdomar. Funktionsmedicinen fokuserar också på obalanser 
som på sikt kan leda till sjukdomar som ännu inte har uppstått samt hur man förebygger att de 
uppkommer.  

Funktionsmedicinen studerar de underliggande orsakerna till sjukdom genom ett 
systemorienterat perspektiv och skapar ett terapeutiskt samarbete mellan patient och läkare. 
Den funktionsmedicinska metoden är en produkt av modern forskning och är anpassat för 
2000-talet. Genom att skifta det traditionella fokuset på sjukdomar till fokus på patienten, 
behandlar funktionsmedicinen hela personen, inte en samling till synes isolerade symtom. 
Läkare och andra som praktiserar funktionsmedicin tillbringar mer tid med sina patienter, 
lyssnar på deras berättelser och tittar på växelspelet mellan genetik, miljö, känslor och 
livsstilsfaktorer som på längre sikt kan påverka hälsan och leda till komplexa 
sjukdomstillstånd. På det sättet stödjer funktionsmedicinen varje individs unika hälso- och 
vitalitetsuttryck. 

Varför behöver vi funktionsmedicin? 
Vårt samhälle genomgår idag en radikal ökning av antalet människor som lider av komplexa 
och ibland kroniska tillstånd, t ex diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer, psykisk ohälsa och 
autoimmuna problem som reumatism, tarmsjukdomar och hjärt-kärlproblem samt många fall 
av depression. 
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Det system de flesta läkare idag jobbar efter, är fokuserat på akut hjälp med diagnos och 
behandling av kortsiktigt trauma och sjukdom, liksom människor i behov av brådskande 
omsorg som t ex blindtarmsinflammation eller brutna ben. Där fungerar vården ofta utmärkt. 
Läkare använder sig av specifika, föreskrivna behandlingsmetoder vilket ofta innebär 
läkemedel eller kirurgiska ingrepp med målsättning att behandla det omedelbara problemet 
eller symtomet. 

Dessvärre saknar den akutbaserade inställningen en passande metodologi och även verktyg för 
att förhindra och behandla komplexa tillstånd. I de flesta fall tar man inte hänsyn till 
individens unika genetiska sammansättning eller faktorer som exponering för olika miljögifter, 
näringsbrister och aspekter av vår moderna livsstil med en direkt inverkan på ökningen av 
kronisk ohälsa och sjukdom i västvärlden. 

Det finns en stor klyfta mellan modern forskning och sättet läkare praktiserar på. Gapet mellan 
ny forskning inom de grundläggande vetenskaperna och integrering i medicinsk praktik är 
enorm – så lång som 50 år – speciellt inom området kroniska sjukdomar. 

De flesta läkare har inte tillräcklig utbildning för att kunna se de underliggande orsakerna till 
komplexa, kroniska sjukdomar och för att kunna tillämpa metoder som nutrition, diet och 
motion för att både behandla och förebygga sjukdomar hos sina patienter. 

 

Hur är funktionsmedicinen annorlunda? 
Patientcentrerad omsorg 

Funktionsmedicinens fokus är patientcentrerad och menar att hälsa skall betyda positiv 
livslust, alltså mer än bara frånvaro av sjukdom. Genom att lyssna på patienten och lära sig 
hans eller hennes historia, jobbar den som behandlar tillsammans med honom eller henne i 
processen att upptäcka orsakerna till problemen och skräddarsy behandlingar som passar 
individens unika behov. 

En integrativ, vetenskapsbaserad inställning till hälsovård 

Funktionsmedicinare tittar ”mot strömmen” för att kunna överväga det komplexa spel av 
interaktioner som finns i en patients historia, fysiologi och livsstil som kan leda till sjukdom. 
Varje patients unika genetiska kod övervägs, tillsammans med både inre (sinne och kropp) och 
yttre (fysisk och social miljö) faktorer som påverkar helhetsfunktionen. 

Integrering av de bästa medicinska praktikerna 

Funktionsmedicinen integrerar traditionell västerländsk medicin med det som ibland kallas 
”alternativ” eller ”integrativ” medicin och fokuserar på att förebygga genom näring, kost och 
motion; användandet av de senaste labbtesterna och andra diagnostikmetoder; och föreskriver 
en kombination av läkemedel och/ eller örter, kosttillskott, terapeutiska dieter, 
avgiftningsprogram eller stresshanteringstekniker. 


