Health & Care of Scandinavia AB – Enriched Life förvärvar NeuroOptima.
Enriched Life har förvärvat bolaget NeuroOptima och bildar därmed en av Skandinaviens
största aktörer inom rehabilitering av neurologiska sjukdomar och skador samt för
klimatvård.
Bakgrund
Enriched Life startade 2006 sin verksamhet med strokerehabilitering i berikande miljö med
etablering på Thalasia strax utanför Murcia i Spanien. Sedan länge fanns ett samarbete med
den norska reumatikeranläggningen Reuma Sol strax utanför Alicante för landstingspatienter
med reumatiska sjukdomar. Idag representerar rehabilitering för neurologiska sjukdomar
60% av omsättningen medan klimatvården (reumatologisk rehabilitering) står för 40%.
Under våren har ett avtal skrivits med norska staten där Enriched Life är en av tre
utvalda leverantörer av rehabilitering i en berikande miljö.
Henrik Salamon, grundare och VD i Enriched Life blir VD i det nya bolaget och professor
Michael Nilsson grundare av NeuroOptima tar plats i Rehabråd. Inledningsvis kommer
verksamheten att bedrivas under sina respektive varumärken. Planen är dock att snarast
marknadsföra oss under ett nytt varumärke. Med en vision och ett medicinskt koncept.
1+1=3!

Behandlingar
Behandlingsprogrammet kommer bli detsamma som NeuroOptimas men med vissa
tillägg såsom neuropsykolog och ökat fokus ävepå närstående.
Ny och bättre anläggning
Vi kommer i huvudsak att använda Santara Resort på Costa Blanca precis i närheten av
Alicante flygplats. Mer information finns på deras hemsida www.santararesort.com .
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Hösten 2018
Redan nu har vi slagit ihop höstens resor till gemensamma avgångar. Vi börjar med en grupp
den 9 september och därefter 6 , 27 oktober och 18 november. Från och med nu har vi bara
en kundtjänst där Jörgen och Maria har den dagliga kontakten med existerande och nya
kunder. I och med detta kommer även platserna att snabbare ta slut. Till exempel så har vi
endast en plats kvar den 6 oktober!
Ny diagnosgrupp
Med början i höst kommer vi också att lägga till en diagnos i vårt rehabiliterings erbjudande
– Stressrelaterade sjukdomar – för privatbetalande patienter. Vår förhoppning är att vi kan
skicka den första gruppen under november månad.
Till sist
För oss som medarbetare i Enriched Life och NeuroOptima kommer det här innebära en
personlig möjlighet och delaktighet i utvecklingen av ett medicinskt koncept i världsklass och
att tillsammans ta ett ledarskap i rehabiliteringsbranschen. I Sverige och på nya marknader.
Jag ser verkligen fram emot vår gemensamma resa och vad framtiden kommer att erbjuda
oss.

Vi önskar er alla en härlig sommar.
Stockholm i juni 2018
Henrik Salamon
Verkställande direktör
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