
M å n a d e n s  p r o f i l

Libäcks Fottekniska är ett företag som tillverkar ortopedtekniska hjälpmedel 
framförallt ortopediska fotbäddar och tillhandahåller fotriktiga skor, ortopediska 
fotbäddar och fotriktiga skor. Vi är ett företag som lyder under Socialstyrelsen 
och Läkemedelsverket. Läs mer på www.fottekniska.se 

Vi letade efter ett journalprogram som skulle passa vår 
verksamhet men det var stora problem att hitta något 
passande då de flesta var alldeles för dyra.
Så när vi hittade WinEazy var valet självklart då det är 
ett smidigt och enkelt program och det gick att anpassa 
till vår verksamhet utan några problem och då till ett 
mycket bra pris. Vi började använda WinEazy 
journalprogram och blev samarbetspartners 2011.

Jag utbildade mig till ortopedingenjör i Jönköping 1980-82 och 
startade Libäcks Fottekniska 1998. Mitt tips om man vill 
undvika problem med fötterna är att ta sig till en affär där 
det finns personal som hjälper till att prova ut skon. Välj 
en walkingsko med rätt stöd. Dom snyggare skorna 
kan man använda på söndagen.

Den stora fördelen med RixData är den fantastiska
supporten och det vänliga bemötandet när man ringer 
med sina frågor och de har alltid  tid att ge ett dig 
bra svar.

WinEazy journalprogram underlättar nu vårt arbete och skapar 
tid över till våra patienter, då det är mycket användarvänligt. 
Det har gjort vår vardag enklare.
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Övrigt

På min fritid blir det en del styrketräning och Kung Fu. Under 
sommarhalvåret blir det en hel del Mc-körning och som Mc-
instruktör inom Sveriges MotorCyklister (SMC), hinner även med 
några mil i vår Mazda Miata. 

L ibäcks  Fottekniska  AB 

- Det hela startade på Hälsohögskolan i Jönköping 
mellan åren 1980-82

- Det blev sedan några år i Stockholm och då på 
Een-Holmgren.

- 1984 arbetade jag i Sydney, Australien.

- 1985 flyttade jag till Malmö, blev Skåning och 
började arbeta för Camp Scandinavia.

- I slutet på 80-talet sålde Camp Scandinavia sin 
ortopedtekniska avdelning i Malmö till Lic,
så jag började jobba på ortopedverkstaden i Lund.

- 1994 blev det en ny karriär på Löplabbet som 
ansvarig för den ortopedtekniska avdelningen.

- 1996 blev det 2 år på Inter Sport som 
Ortopedtekniker.

- 1998 startade jag min egen verksamhet hemma i 
garaget i Kävlinge, men efter ett tag blev det för 
trångt. Fler och fler kunder ville komma till mig i 
Kävlinge och frugan tyckte att motorcykeln fick för 
lite plats. Jag har idag en affärs/ mottagningslokal i 
centrala delarna av Kävlinge. Det är rymliga 
lokaler och jag får utan problem plats med både 
undersökningsrum såsom verkstad.

Vi finns på Mejerigatan 4 i Kävlinge.
Telefon: 046 - 73 52 20
Mobil:   0705 - 73 52 19
Webb:  www.fottekniska.se 

Välkomna och titta in.

Samarbetspartner  med 
R ixData  sedan 2011
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