UPPDRAG
ANALYS AV HEMSIDA OCH SOCIAL MEDIESTRATEGI
VERKSAMHET
CMX MediTechs mål är att skapa förutsättningar för integrativ medicin (avser utveckling och
integration av evidensbaserad kunskap från alternativa medicinska traditioner för att komplettera den
etablerade hälso- och sjukvården) och utveckla behandlingsmöjligheter för människor i Skandinavien.
CMX MediTech har ett dotterbolag, Akupunkturkliniken Kinesisk Medicin, som driver en klinik i
huset bredvid. Akupunkturkliniken Kinesisk Medicin har sitt ursprung i Kina och flyttade 2013 till
Ängelholm. Sedan dess har kliniken expanderat och består nu av flera specialister inom kinesisk
medicin men även med kunskap om västerländsk medicin. På kliniken använder man sig av tekniker
som akupunktur, massage, örtmedicin mm. Man använder således väldigt lite läkemedel.
I Kina är det mycket väl införlivat att traditionella kinesiska behandlingar ska kunna ske i samverkan
med den västerländska medicinen och att komplettera dessa med varandra är nyckelordet för att nå
bästa resultat.
BAKGRUND
Under de senaste två decennierna har vår läkemedelskonsumtion fördubblats. Varje svensk äter i
genomsnitt två läkemedel dagligen, året runt. Ägaren till CMX MediTech är övertygad om att en del
av dessa läkemedel skulle kunna ersättas av alternativa behandlingsmetoder vilket i sin tur skulle
kunna minska läkemedelsflödena i samhället.
Det har länge varit känt att läkemedel står för en stor miljöpåverkan. Det gäller i alla led, från
tillverkning till försäljning, konsumtion samt avfalls – och avloppshantering. I Sverige använder vi
knappt 8 000 olika läkemedel vilka i sin tur innehåller mer än 1 000 olika aktiva substanser. Till detta
kommer ungefär lika många hjälpämnen och även förpackningsmaterial. Hitintills har uppmätta halter
av läkemedel i miljön varit små i Sverige, men i länder som Kina och Indien där stora delar av våra
läkemedel produceras är problemen desto större och under de senaste åren har det skett stora
utsläpp som påverkat djurs och människors hälsa.
Under och efter användning utsöndras de flesta läkemedel ur kroppen via urin och avföring och en av
de stora spridningsvägarna för läkemedelsrester till miljön är därför våra avloppssystem. Reningsverk
är inte byggda för att kunna ta emot läkemedelsrester vilket innebär att de flesta passerar
reningsverket och följer med utgående vatten. Via reningsverken kan dessutom de läkemedelsrester
som hamnar i slam spridas vidare till jordbruksmark och eventuellt tas upp av grödor. Hur stora
mängder det handlar om är dock oklart.
Många läkemedel återfinns i vårt dricksvatten och vi har ingen aning om vad detta betyder för
exempelvis fosterutveckling och folkhälsa hos dagens eller framtida generationer.

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

UPPGIFT
Akupunkturkliniken Kinesisk Medicins hemsida www.kinesiskmedicin.org har årligen ca 12 000
besökare. Företaget tycker själva att besökarantalet är högt men känner att de skulle behöva hjälp att
analysera hemsidan och ge rekommendationer kring hur företaget skulle kunna jobba grafiskt med
texter och bilder för att göra sidan med användarvänlig samt väcka ett större intresse hos besökaren.
Företaget har även en Facebooksida, www.facebook.com/kinesiskmedicin.org, där de är relativt
aktiva. Knappt 400 personer gillar och följer sidan. Företaget önskar, förutom analysen av hemsidan,
hjälp att ta fram en övergripande strategi för sociala medier. Vad ska man satsa på och vad ska man
tänka på?
Förkunskaper
Uppdraget är lämpligt för dig som läser Digital design eller annan liknande utbildning.
Omfattning
Uppdraget är utformat för 2 studenter och omfattar 10-20 timmar som fördelas fritt under en månad
från det att uppdraget påbörjas.
Ort
Ängelholm
Reseersättning inom Skåne
Ja
Kontaktperson Miljöbron Skåne
Malin Planander, malin@miljobron.se, tel. 0732 – 75 04 29
Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida, ring eller maila Miljöbrons kontaktperson.
Uppdraget är utformat för två studenter, sök gärna tillsammans med en kompis. Ange i anmälan vem
du söker tillsammans med. Om du anmäler dig ensam kommer Miljöbron att försöka para ihop dig
med en annan sökande.

Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

