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Vores ambition om at blive et sundhedshus med tværfaglige tilbud til patienterne har fået endnu et
skub i den rigtige retning.
Vi har startet et samarbejde med Klinisk Diætist Nanna Bødker. Vi er glade for, at vi nu kan tilbyde
hendes kompetencer og patienterne er allerede begyndt at søge hendes vej. Vi informerer de grupper
af patienter, hvor det er relevant at ændre livsstil med muligheden for klinisk diætist og involverer
Nanna i feks. GLAD forløbene, hvor hun informerer om de muligheder hun tilbyder. Ligeledes på flere af
de vederlagsfrie diagnoser kan kostsammensætningen have betydning for overskud, vægt osv. og her
vil vi også informere om fordelene ved at benytte en diætist.
Den 1. juni trådte aftalen om at kommunerne skal tilbyde genoptræning indenfor 7 dage efter
udskrivelse fra sygehuset, i kraft. Da Vejle kommune ikke kan dække alle genoptræninger i kommunen
stiller vi selvfølgelig vore kompetencer og træningsfaciliteter til rådighed for de patienter, der ikke kan
komme i gang indenfor de 7 dage - altså via fritvalgs service. Aftalerne er ikke helt på plads med
regionen endnu, men vi er i dialog med Vejle kommunes sundhedscenter, Jens Beck, og har en fælles
forståelse for den kvalitet og indsats, der som minimum skal gives patienterne på kommunal
genoptræning. I kan trygt informere jeres patienter om at FysioDanmark Vejle er en del af
fritvalgs-muligheden, såfremt Vejle kommune ikke kan tilbyde genoptræning inden for de 7 dage. Vore
25 medarbejdere med et bredt kompetencefelt er klar til at hjælpe Vejle kommune med
genoptræningen af borgerne i Vejle kommune.
I efteråret 2018 starter vi et uformelt samarbejde med Løveapoteket. Vi oplever at have mange fælles
patienter / kunder og tror, at vi ved at kende hinandens kompetencer bedre kan tilbyde vore patienter /
kunder de rigtige tilbud hos hinanden. Vi vil også lave aktiviteter hos hinanden, som for eksempel
lungefunktionsmålinger, kondital, sundhedstjek og generelt hjælpe vore patienter / kunder med at få
den rigtige vejledning, når de besøger enten FysioDanmark Vejle eller Løveapoteket.
I de bedste hænder med certificeret fysioterapi
FysioDanmark Vejles vartegn er at tilbyde og sikre samtlige ansatte et højt efter uddannelsesniveau og
konstant opkvalificering. Det er til fordel både for de ansatte, der oplever fokus og store muligheder for
udvikling, og for patienterne, der kan vide, at de er i de bedste hænder.
For at sikre både høj specialisering og kvalitetssikring på tværs af klinikkerne, har vi udviklet en
certificeringsordning, hvor alle fysioterapeuter løbende certificeres via moduler, der består både af
skriftlige og praktiske opgaver og udfordringer.
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