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Lokale superkræfter: 
Vi vil skabe moderne og professionelt sundhedshus i Vejle 

 
 
Ydmyghed og en åbenhjertig tilgang til patienter med følgesygdomme efter kræft, lymfødemer og gigt er 
kernen i et nyt samarbejde mellem FysioDanmark Vejle og bandagist- og sygeplejefirmaet Boisen. 
Sammen sætter de nu ekstra fart på deres drøm og vision om et moderne sundhedshus i Vejle. 
 
Det er hårdt at være ramt af eksempelvis gigt, kræft, lammelser eller lymfødemer efter fx kræftbehand- 
ling. Men nu bliver det en anelse lettere at håndtere hverdagen som patient. 
 
Det er i hvert fald visionen for fysioterapeut Kristoffer Dalsgaard fra FysioDanmark Vejle og Helle Madsen 
fra bandagist- og sygeplejefirmaet Boisen. Helle kom for nylig ind ad døren hos FysioDanmark Vejle og 
spurgte, om de ikke skulle lave et samarbejde. Og nu er hun og Boisen flyttet ind hos fysioterapeuterne. 
Samarbejdet skal tilbyde bedre og mere målrettede behandlinger, der skal skabe værdi for patienter i Vejle. 
 
- Vi har dannet fælles front og sætter nu fart i vores vision og drøm om et moderne sundhedshus i Vejle, 
der favner bredt. Vi kan simpelthen levere en bedre service nu, siger Kristoffer Dalsgaard. FysioDanmark 
har udvidet flere gange og har også både en diætist og en kropsterapeut til at tage hånd om husets 
brugere. 
 
Et moderne sundhedshus fyldt af sammenhold 
Udover bedre muligheder for patienterne og en åbenhjertig tilgang, så betyder det interne sammenhold og 
respekt mellem fagfolk meget for Kristoffer Dalsgaard. Helle er både åben og initiativrig, hvilket hun til 
fulde viste sine kommende samarbejdspartnere, da hun kom gående ind af døren og personligt opsøgte 
Kristoffer. Han håber, at den gode energi og Helles høje faglighed bliver et plus for alle brugere af huset. 
Især dem med behov for forskellige former for kompressionsbehandling og brystproteser. 
 
- Hendes kompetencer passer perfekt ind i vores helhed. Helle er både uddannet som farmakonom samt 
social og sundhedsassistent (SSA), og hun kommer med 14 års erfaring specifikt inden for kompressions- 
behandling og brystproteser. Hun er en meget åbenhjertet person med både faglighed og professionalisme, 
fortæller Kristoffer Dalsgaard. 
 
- Vores mange deltagere på de særlige kræft- og GLA:D-hold for gigtpatienter kan få kompetent rådgivning 
hos os. Vores samarbejde med Boisen supplerer det tilbud, vi allerede har og gør det lettere at være 
patient.  Alle, der kommer hos os, får også god vejledning om, hvordan de kan få hjælp efter serviceloven – 
uanset om de taler med bandagisten, diætisten eller deres fysioterapeut. Det skal være trygt at være hos 
os, understreger Kristoffer Dalsgaard. 
 
Der bliver dobbelt op på den høje faglighed. For sammen med Helle, vil medejer af Boisen, Poul Andersen, 
også stå klar i sundhedshuset for at dele ud af sine mange års erfaring fra branchen.  
 
- For nogle er det vigtigt at kunne vælge en mandlig eller kvindelig fagperson. Det forstår vi godt og derfor 
tilbyder vi vores patienter mulighed for at vælge mellem mig og Poul, fortæller Helle Madsen 
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_________________________________________________________________________ 
Sund krop og stille timer 
 
En sund og velfungerende krop kommer ikke af sig selv. Det ved både Kristoffer og Helle af personlig 
erfaring. De har begge valgt at prioritere både ro og bevægelse i hverdagen.  
Kristoffer er passioneret motionscykelrytter, og når han er i familiens skød, lægger han smartphonen helt 
væk og nyder uforstyrret samvær. 
Helle har dårlig ryg og har haft det i mange år. Hun træner tre gange om ugen, og så nyder hun roen og den 
friske luft, når hun går tur med sin hund om morgenen. Gerne tidligt nok til at se en smuk solopgang.  
 
 
Om Boisen 
Boisen har mere end 25 års erfaring inden for sygeplejeprodukter. Boisen tilbyder særlig ekspertise inden 
for brystproteser, kompressionsærmer og kompressionsstrømper. Du kan finde Boisens forretninger i 
Århus, Randers og Vejle. Hjemmebesøg tilbydes også. 
www.ruthboisen.dk 
 
 
Om FysioDanmark Vejle 
FysioDanmark er et kædesamarbejde blandt landets førende fysioterapiklinikker. Med 65 klinikker samt 
700 fysioterapeuter og sundhedsprofessionelle er FysioDanmark den største frivillige kæde indenfor 
fysioterapi, træning og sund livsstil.  
FysioDanmarks fysioterapeuter håndterer mere end 120.000 behandlingsforløb årligt og på alle klinikker er 
faglig efter- og videreuddannelse i centrum. 
http://fysiodanmarkvejle.dk/ 
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