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FysioDanmark Vejle rykker ind hos Lægehuset Søndergade 50, Vejle. 
 
1. april åbner FysioDanmark Vejle en satellitklinik i Lægehuset Søndergade 50 i Vejle. Med det nye 
samarbejde bliver lægehuset til et sundhedshus med læger, fysioterapeuter, jordemoder og 
sygeplejersker samlet under et tag. Målet er at gøre det lettere og hurtigere for patienterne af få den 
rette diagnose og rigtige behandling. 

FysioDanmark Vejle og Lægehuset Søndergade 50 i Vejle er gået sammen om et nyskabende samarbejde. 
Den lokale fysioterapeutklinik åbner en fastbemandet satellitklinik i lægehuset, og den måde at samle 
sundhedstilbud på er ny i Danmark og den første af sin slags i Vejle. 

 

Målet er en bedre patient oplevelse 
- Vi glæder os til samarbejdet med FysioDanmark Vejle og til at samle flere faglige kompetencer dør om dør. 
Med det nye tiltag får vi et tættere samarbejde mellem fysioterapeuter og læger, og det giver en bedre 
udnyttelse af fagligheden i sundhedssystemet, at vi skaber et sundhedshus i Vejle, siger Thomas Helt, der er 
bestyrelsesformand i alles Lægehus A/S, som driver Lægehuset Søndergade 50 i samarbejde med læge 
Peder Ahnfeldt-Mollerup. 

- Målet med det nye sundhedssamarbejde er, at vores patienter oplever, at de hurtigere får stillet den rette 
diagnose og kommer i den rigtige behandling, fordi vi har de forskellige faglige kompetencer samlet et sted. 
Det er optimalt og gør hverdagen lettere for patienterne. Stor ros til FysioDanmark Vejle og læge Peder 
Ahnfeldt-Mollerup for at se fordelene og perspektiverne i samarbejdet og give vores patienter et endnu 
stærkere sundhedstilbud, siger Thomas Helt. 

 

Fysioterapeuter glæder sig til at blive en del af nyt sundhedshus 
I FysioDanmark Vejles nye satellitklinik i Lægehuset Søndergade 50 vil patienterne fast møde 
fysioterapeuterne Nis Lak Lindeneg og Torben Sorgenfrei. De to fysioterapeuter glæder sig til at blive en del 
af det nye sundhedstilbud. 

- Vi ser frem til samarbejdet med vores nye kolleger i lægehuset, og vi er sikre på, at den daglige sparring, 
vidensdeling og tværfaglige samarbejde kommer patienterne til gode, siger Torben Sorgenfrei. 

27-årige Torben Sorgenfrei er uddannet fysioterapeut og har taget en eksamen i sportsfysioterapi, mens 
39-årige Nis Lak Lindeneg er uddannet fysioterapeut og i gang med en diplomuddannelse inden for 
håndtering af kroniske smerter. 

- Torben har særlige kompetencer inden for idrætsrelaterede skader og traumer, og jeg har en baggrund 
inden for langvarige smerteproblematikker. Det betyder, at vi supplerer hinanden godt og dækker et bredt 
felt af behandlinger, siger Nis Lak Lindeneg. 

FysioDanmark Vejle åbner satellitklinikken 1. april i Lægehuset Søndergade 50, men de vil naturligvis fortsat 
være at finde på deres nuværende adresse i Sjællandsgade. 

 

Sjællandsgade 23a, 7100 Vejle - Telf: 75 83 22 12 
E-mail: info@fysiodanmarkvejle.dk - www.fysiodanmarkvejle.dk 


