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Nyhedsbrev fra FysioDanmark Vejle 
 
FysioDanmark ønsker at orientere vore nære samarbejdspartnere om tiltag hos os som I 
måske vil høre om via vore fælles patienter. 
 
I FysioDanmark Vejle oplever vi en tiltagende sundhedsmæssig udfordring hos vore 
patienter. Livsstilssygdommene fylder mere hos en større gruppe af patienter, hvilket 
desværre betyder at nogle har svært ved at hele deres muskuloskeletale problem som de er 
henvist eller har henvendt sig til os med.  
Vi har længe haft behov for og ledt efter et system, der let og sikkert kan måle en patients 
øjeblikkelige sundhedstilstand, og samtidig præsentere det for patienten på en måde, der er 
forståeligt indblik i egen sundhedstilstand. Vi ønsker i højere grad at kunne hjælpe med at 
identificere de områder, hvor det vil være lettest for patienten at ændre på, med det formål at 
optimere effekten af den fysioterapeutiske indsats.  
 
Vi har valgt at anvende Cardion sundhedsprofil, som giver et 360 graders syn på patientens 
generelle sundhed og den øjeblikkelige form. Sundhedsprofilen giver et unikt overblik over, 
hvor man skal sætte ind med ændringer af f.eks. vaner, livsstil, kost, motion m.m. i 
dagligdagen. Sundhedsprofilen er et tilbud som patienterne får forlagt dog som et tilkøb i 
optimeringsøjemed. 
 
Sundhedsprofilen og den sundhedsfaglige vurdering og forklaringer tager fra 45 -60 min 
afhængig af antallet af målinger - prisen varierer derfor også men koster maximalt 650 kr. 
Der vil være enkelte af målingerne, som kan give anledning til lægefaglig inddragelse, hvilket 
vi vil gøre patienten opmærksom på. Vi stiller ingen diagnoser, men eksempelvis kan et 
forhøjet blodsukker + forhøjet kolesterol + forhøjet blodtryk betyde at vi beder pt. henvende 
sig til egen læge mhp. en lægefaglig stillingtagen til patientens generelle sundhedstilstand.  
 
Nedenfor er et billede af den visuelle gengivelse af målingerne. Derudover får patienten en 
rapport med, hvor de forskellige målte parametre er med forklaringer på, hvilken betydning 
de enkelte har og set i sammenhæng med den fysioterapeutiske indsats og den tilstand pt. 
har henvendt sig med ift. FysioDanmark.  
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