
Därför är vi medlemmar på Netdoktor

Jag lyckades gå ner 23 kilo i vikt tack vare 
Netdoktor Övervikt. Går det motigt så pratar jag 

med andra medlemmar på mötesplatsen. Det är en 
härlig stämning på Netdoktor Övervikt tack vare alla 

nya, goa´ vänner som finns där för mig, i både med- och 
motgång.”

Marie KarlstrÖM
Medlem på Netdoktor Övervikt

efter tidigare misslyckade försök har jag genom 
Netdoktor rök-& snusfri äntligen klarat att 

sluta röka. stödet från de andra medlemmarna 
gör beslutet så mycket lättare. Jag skulle inte vilja 

skriva i min dagbok att jag har börjat röka igen! Då skulle 
jag känna mig som en riktig svikare!”

aNN-CristiNe ÄNG
Medlem på Netdoktor rök- & snusfri

För mig som är dietist är det viktigt att hålla mig 
informerad om de senaste hälsonyheterna. som 

trogen prenumerant på Netdoktors nyhetsbrev får 
jag en snabb och aktuell överblick över ny forskning 

och nyhetsartiklar inom hälsoområdet. Vill jag veta mer 
klickar jag på nyhetens bifogade artikellänk och får då en 
utförlig beskrivning.”

Maria NyGårDs
Dietist och projektledare

www.netdoktor.se



Därför är vi med i Netdoktors nätverk av experter

idag är det självklart att vara proaktiv och på egen 
hand söka kunskap om hälsa och sjukdomar. Därför 

är det oerhört viktigt att det finns information som är 
både lättillgänglig och vederhäftig. För mig är kontakten 

med allmänheten via Netdoktor väldigt stimulerande, och jag 
hoppas kunna bidra till kunskapen om olika sjukdomstillstånd.”
 

aNDers BerNtssoN
Chefsöverläkare och specialist i psykiatri vid Danderyds sjukhus  

arbetar på Netdoktor som specialist i bl.a. psykiatri

För mig är internet ett sätt att nå många människor 
med medicinsk kunskap som kan hjälpa dem att ta 
hand om sin hälsa. Jag hoppas också att de texter 

jag skriver för Netdoktor i någon mån kan balansera 
viss överdriven och felaktig löpsedelsjournalistik.”

sVeN BrittoN
Professor i infektionsmedicin vid Karolinska 

Universitetssjukhuset, solna. 
arbetar för Netdoktor som specialist i infektionsmedicin.



Din doktor på nätet
 tillgänglig dygnet runt



Sveriges ledande och  
mest interaktiva hälsoportal
Välkommen att bli en av de 10 000-tals människor som 
varje dag besöker Netdoktor. Här finns seriös, objektiv och 
kostnadsfri information om hälsa och sjukdomar. Du hittar 
också välbesökta mötesplatser, diskussionsforum, nyhetsbrev 
och fråga doktorn. 

sedan starten i november 1999 har Netdoktor etablerat 
sig som sveriges ledande internetportal för allmänheten inom 
hälsa och medicin. Bakom Netdoktor finns ett nätverk av ett 
100-tal framstående specialistläkare och andra medicinska 
experter som dietister och barnmorskor. De samarbetar med 
journalister och webbutvecklare för att omvandla medicinsk 
kunskap till ett språk som alla förstår. 

Det är också Netdoktors användare som har hjälpt till att 
forma webbplatsen. Genom mötesplatser, diskussionsforum, 
frågespalter, bloggar, tester och tips har Netdoktor blivit 
sveriges mest interaktiva hälsoportal med ungefär en halv 
miljon besökare per månad. 

www.netdoktor.se



Sjukdomar
Netdoktor fungerar som ett medicinskt uppslagsverk 
som har vidareutvecklats och anpassats till nätteknik. 
Här får du information och råd om tusentals vanliga och 
ovanliga sjukdomar och åkommor, om alltifrån anorexi till 
öroninflammation. 

Fråga doktorn via expertchattar och mejl
Har du frågor och funderingar kring hälsa och sjukdom? 
antingen kan du fråga Netdoktors specialister om vägledning 
eller så hittar du svaren i Netdoktors stora och ständigt växande 
bank av tidigare besvarade frågor och gamla expertchattar. 

Mötesplatser
Välkommen till Netdoktors mötesplatser inom områden som 
bland annat Övervikt, Barn, Graviditet, Depression, rök- & 
snusfri, reumatism, Psoriasis och astma & allergi. i detta 
interaktiva forum får du lära dig mer om ditt specifika tillstånd 
genom aktuell information, nyheter, tips och råd. Här har du 
även möjlighet att diskutera med andra i samma situation, 
skriva blogg- och foruminlägg samt få nya vänner, och på så 
sätt både ge och få stöd. 

Nyheter
Håll dig ständigt uppdaterad genom Netdoktors dagliga 
nyhetsbrev. Genom en gratis mejlprenumeration får du på ett 
enkelt sätt dagliga sammanfattningar av viktiga nyheter som 
berör hälsa, medicin och sjukvård. 

www.netdoktor.se



Testa dig själv 
– gå med i något av Netdoktors program
Väger du för mycket? Behöver du sluta röka? Gör våra 
interaktiva tester och se sanningen i vitögat! Vill du ta tag i 
vikten eller fimpa cigaretten för sista gången kan du gå med 
i något av Netdoktors internetbaserade program, som till 
exempel ”sluta röka eller snusa” eller ”Gå ner i vikt”. 

Netdoktor Fokus
Under Netdoktors fokusområden ligger alltifrån 
”Barnreumatism” till ”influensa”. Med jämna mellanrum 
lyfts ett specifikt fokusområde fram och belyses med 
artiklar, kunskapstest, tips och råd samt frågelådor och 
diskussionsforum. 

Sök information
Vet du inte riktigt var du ska börja leta? skriv in ett sökord 
och låt Netdoktors sökmotorer sköta resten. Genom antingen 
enkel eller avancerad sökfunktion hittar du den information du 
behöver. 

www.netdoktor.se


