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Velkommen 
Vi har lokation to steder i huset, du har booket tid i Lægehuset Søndergade 50. 
 
Og tak fordi du har valgt at benytte dig af FysioDanmark Vejle - et tværfagligt sundhedshus, hvor du 
kan få en målrettet og effektiv behandling. Her får du nogle praktiske oplysninger, som er vigtige for 
dig at kende inden opstart. 

 
Som ny kunde i FysioDanmark Vejle vil du få tilsendt et oplysningsskema på din mail, vedrørende din 
problematik, som du besvarer inden 1. konsultation. Det giver fysioterapeuten et godt udgangspunkt 
for en relevant samtale og undersøgelse.  

 
Dit forløb indledes med et interview og en undersøgelse med din tilknyttede fysioterapeut. 
Fysioterapeuten tager udgangspunkt i oplysningsskemaet,  hvis det ikke er udfyldt - begynder 
konsultationen her.  

 
Vi sender din regning på mail efter hver behandling, eller du kan betale med mobilepay på 72591 
(husk at tilføje det 6-cifrede regnings nr. i kommentarfeltet). 

 
Efter din første konsultation booker fysioterapeuten en ny tid til dig, eller du kan benytte vores 
onlinebooking via vores hjemmeside, www.fysiodanmarkvejle.dk. OBS på at booke i Søndergade 50 
kalenderen og OBS på, hvilke dage din fysioterapeut er tilknyttet. 

 
 Åbningstider på klinikken i Søndergade 50 er:  
 mandag: 8.00-16.00, tirsdag 7.30-15.00, onsdag 7.30-16.00, torsdag 700-16.00 og  fredag 7.30 -1400 

 
Hvis du har en forsikring, der skal dække dine behandlinger skal vi være orienteret på forhånd enten 
via et godkendelsesbrev, som du tager med til os, eller via mail på info@fysiodanmarkvejle.dk. Du 
har selv et ansvar for ikke at bruge flere behandlinger end din forsikring har bevilliget. 

 
Hvis du skulle blive forhindret i din aftale er det vigtigt, at du melder afbud senest kl 9.00 på dagen, 
så en anden kan få gavn af tiden. Det koster et gebyr på 280 kr. at melde for sent afbud eller udeblive 
fra en behandling, og det koster 190 kr. at melde for sent afbud eller udeblive til holdtræning. 

 
Vi overholder en hygiejnestandard og derfor skal der være lagen på briksen. Du kan selv tage et med 
eller du kan købe et (genbrugs lagen) i receptionen til 20 kr. 

 
Vi bor i Søndergade 50, (Lægehuset Søndergade 50) du kan parkere 30 minutter gratis lige udenfor 
klinikken, dog skal du huske at stille din p-skive, derefter er det egenbetaling!  Du kan også vælge at 
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holde ved Fakta på Enghavevej, der er gratis parkering i 2 timer, her skal du også huske at stille din 
P-skive! Vi bor på 1. sal så der er trapper op til klinikken, og ingen elevator! 

 
Har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til os på 7583 2212 eller sende en mail 
på info@fysiodanmarkvejle.dk.  

 
Vores virksomhed indeholder to lokationer. Kunne du tænke dig at læse mere om os og 
mulighederne i FysioDanmark Vejle kan du følge linket   https://fysiodanmarkvejle.dk/  til vores 
hjemmeside eller til vores velkomstfolder ved at følge linket her: 
https://fysiodanmarkvejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Velkommen-.pdf  ligesom du kan følge 
linket her til vores  Persondatapolitik  

 
De bedste hilsner 
FysioDanmark Vejle 
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