
Om et lille øjeblik kommer din fysioterapeut og inviterer dig inden-
for i konsultationsrummet. Vi håber, at du imens du venter vil læse 
om det forløb du skal igennem, og de muligheder du vil møde.

FysioDanmark - i de bedste hænder

VELKOMMEN TIL FYSIODANMARK VEJLE

www.fysiodanmark.dk

VEJLE



Velkommen

FysioDanmark Vejle er et stort tværfagligt sundheds hus, hvor du kan 
få en målrettet og effektiv behandling. Vi arbejder altid efter den nyeste 
viden, og du kan forvente et forløb, hvor vi vil se på alle aspekter af din 
situation også sundhed og livsstil. FysioDanmark Vejle har 20 behand-
lere; fysioterapeuter, massører og en diætist. Og er der noget udover 
din behandling, du har brug for hjælp til, er vores 3 sekretærer klar til at 
hjælpe dig.

Behandlingen

Dit forløb indledes 
med et interview og en 
undersøgelse med din 
tilknyttede fysiotera-
peut. Fysioterapeuten 
tager udgangspunkt i 
det oplysningsskema, 
som du har udfyldt 
via en mail hjemmefra 
inden 1. konsultation, 
og hvis det er glippet 
starter konsultationen 
der. Fysioterapeuten ud-
arbejder sammen med dig en behandlings- og genoptræningsplan. Du 
vil igennem forløbet få individuelle behandlinger og trænings øvelser, 
øvelserne vil du få tilbudt via et elektronisk træningssystem ”digifys”.

Genoptræning

Til fysioterapeutisk træning vil fysio-
terapeuten udvælge de øvelser og 
træningsmaskiner i FysioDanmark 
Vejles træningscenter, som til-
godeser og fremmer din genop-
træning og som understøtter dit 
behandlingsforløb. Træningen 
kan være på hold eller indivi-
duel. Hvis din genoptræning er 
af længere varighed skal du gå 
til MedicalfFitness.

Medicalfitness er den 

træning du skal lave side-

løbende med dit behandlings-

forløb hos en fysioterapeut i Fysio

Danmark Vejle

MEDICALfitness er genoptræning, og 

træningen bliver løbende justeret af den 

samme fysioterapeut - k
ontinuitet og 

tryghed er vigtigt for et optimalt fo
rløb 

på MEDICALfitness. 

Du kan læse mere om Medical-

fitness i folderen som du kan 

få ved vores sekretær.



Tilskud og tillæg

FysioDanmark Vejle har over-
enskomst med sygesikringen, 
dog vil du opleve, at du bliver 
tilbudt behandlingstiltag som det 
offentlige tilskud ikke dækker. 
Fysio terapeuten orienterer dig, 
og du kan altid takke nej, men vi 
tilbyder det da det er en mulig-
hed for at supplere effekten af 
behandlingen. 

Forsikringsselskaber

Hvis du får din behandling betalt af et forsikringsselskab er det vigtigt, 
at du oplyser det til sekretæren inden din konsultation.

Vederlagsfri patient

Vi er eksperter i vederlagsfri fysioterapi. Derfor bliver du testet på din 
funktion tre gange om året så vi kan se om dit funktionsniveau ændrer 
sig. Efter din indledende konsultation med fysioterapeuten bliver du 
booket til den test, der bedst kan bruges til at vurdere dit funktions-
niveau. 

Betaling

Du skal betale efter hver konsul-
tation. Vi beder dig oplyse din 
mailadresse så vi kan sende dig 
en regning i det tilfælde at 
betaling ikke er muligt. 

Afbud og udeblivelser

Hvis du melder afbud efter 
kl. 09.00 samme dag som 
din behandlingstid takseres 
du et gebyr på 160 kr.

Kundetilfredshed

Vores mål er at du er så tilfreds med for-
løbet at du har lyst til at anbefale os til andre. 
Derfor spørger vi dig elektronisk inden for 14 dage af din opstart af et 
forløb og igen 7 dage efter du er afsluttet. Det tager under 30 sekunder 
at svare og vi bruger dit svar til at forbedre os eller fejre at vi er lyk-
kedes. 

Sundhedshus

FysioDanmark Vejle er et sund-

hedshus som følger dig hele vejen. 

Hos os er behandling, genoptræning og  

forebyggelse alle sider af samme sag.

Dit helbred er vores kompetence - Sundhed 

er vores mission! 

Vores kompetente personale sørger for, at du 

kommer helt rig
tigt i gang med dit fo

rløb, og 

de motiverer dig til a
t fastholde den gode 

vane!

Træning og vejen til e
t godt helbred 

gør vi til e
n god oplevelse!



Priser: 

Se hjemmesiden www.fysiodanmarkvejle.dk

Klinikkens åbningstider

Mandag - Torsdag 07.00-18.00 
Fredag 07.00-16.00 
Weekend  Lukket

Telefontid 

Hverdage  07.00-16.00 
Fredag  07.00-14.00

FysioDanmark Vejle arbejder altid på at skabe det optimale behand-
lingsforløb. Derfor ser vi altid på muligheder for at optimere behand-
lings- og genoptræningsforløbet.

Vi har derfor i FysioDanmark Vejle en række ekstra tilbud vi kan tilbyde 
dig, hvis vi vurderer, at det vil gøre dig hurtigere klar. Prisen varierer 
men du vil blive oplyst om prisen inde et ekstra tiltag iværksættes.

FysioDanmark Vejles supplements produkter:

• Løbestilsanalyser

• Bike fit

• Medicalfitness

• Klinisk Diætist (Vægttabsforløb)

• Cardion sundhedstjek

• Ultralydsscanning

• Shockwave

• Laser

• Indlægssåler (individuel tilpasset)

• Bandager

• Tape og Kinesiotape

• Støttestrømper (også medicinske)

• Gaitline - sko vi har en  
holdning til

• Kolesterol måling

• Blodtryksmåling

• Watt maxtest

• - Fitness træning v/Fit&Sund 
Vejle

FYSIODANMARK VEJLE
Sjællandsgade 23a
7100 Vejle
Tlf.: 75 83 22 12

VEJLE

Find os på 

Facebook


