
M å n a d e n s  p r o f i l

Kiropraktor Niclas Carlson Gävle, Högskoleutbildad och 
Legitimerad av Socialstyrelsen. Licensierad fystränare 
genom Riksidrottsförbundet och Bosön. Utbildare på 
SISU Gävleborg Ultimate Performance i Sverige och 
IFAF American Football Education Development 
Program EDP i Världen.

Niclas använder WinEazy journalprogram sedan 2003.
Läs mer om Niclas verksamhet på: www.niclascarlson.se 

RixData som leverantör har en förmåga att finnas till hands när dom behövs. 
Jag tänker speciellt på en gång när hårddisken i min dator sa upp sig och jag 
snabbt behövde återkalla en säkerhetskopia av journalerna. Detta fick jag 
hjälp med sent en fredagskväll via fjärrstyrning. Grymt support. Snabbt och 
effektivt för god effekt!

Jag har jobbat med pappersjournaler under många år. Som 
dåvarande ordförande i Kiropraktiska föreningen började vi 
redan på tidigt 90-tal att införa datajournal. Några nappade 
då, men det tog ett tag innan det lossnade på riktigt. För mig 
som jobbar med många patienter varje dag så får jag nu 
journalföringen gjord i samma stund som behandlingen sker. 
Tidigare låg det över mig att sammanfatta dagen med 
journalanteckningar, och transaktioner kontant och på faktura. 
WinEazy underlättar den hanteringen och jag behöver inte 
sitta kvar för att göra administration som hänger samman 
med behandling. Det spar tid och underlättar även för min 
revisor som tycker att underlagen är bra.

Det som jag tycker är största styrkan i WinEazy journalprogram 
är att det är lätt att lära sig lägga upp journaler som passar bra 
för verksamheten med en utformning som följer en angiven 
kvalitetsstandard för svenska kiropraktorer.
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Övrigt

Niclas Carlson från Gävle ingår för tredje året i rad i det 
Världslag som varje år under Superbowlveckan samlas 
för att vinna över Team USA i Amerikansk fotboll.

Normalt är det här en sak som man gör en gång i livet 
och nu gör jag det för tredje gången gillt säger Niclas 
Carlson, fystränaren från Gävle. 

Länk till hela artikeln:
http://www.sportidrott.se/articles/view/varldslaget-for-tredje-
gangen

Ultimate Preformance Concept
Stark, Snabb och Skadefri
Niclas är Huvudansvarig för styrka och kondition.
Läs mer på: www.ultimateperformance.se

Under året som gick har Niclas Carlson och Ultimate Performance i samarbete, 
testat och tränat över 1000 hockeyspelare i alla åldrar. Testerna dokumenteras och 

spelarna tränar rörlighet och funktionell styrketräning för 
att bli Stark, Snabb och Skadefri som träningskonceptet 
också heter. Expressen och Sanktan.se kommer under det 
kommande året att använda sej av Ultimate Performance 

och bjuder därför under våren in tränare i hela landet till tre tränarseminarier i 
Stockholm, Malmö och Göteborg. Läs mer på www.sanktan.se 

I oktober blev det officiellt att nya Stockholmsarenan – den som 
byggs alldeles intill Globen – blir värd för VM i amerikansk fotboll 4–
18 juli 2015.
– Bra för Sverige, och bra för sporten i landet, säger Niclas Carlson, 
som är djupt engagerad i den amerikanska fotbollen, både som 
fysiologiansvarig på det inhemska förbundet och som fysansvarig för 
världslaget.
Läs mer på:
http://arbetarbladet.se/sport/mersport/1.4119497-niclas-fran-gavle-hjalper-till-att-utmana-usa 

WinEazy journalprogram täcker
mina behov.
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