
 

FysioDanmark Vejle er i nødberedskab, vi er her stadig til at hjælpe jer! 
 

Sundhedsstyrelsen pålægger alle klinikker at suspendere og udskyde alle IKKE KRITISKE FYSISKE 
behandlinger fra mandag den 16. marts til og med mandag den 13. april 2020.  

Der er dog ikke kommet en entydig udmelding til praksissektoren om, hvad definitionen af “kritisk 
nødvendig” behandling er, og derfor er der for nuværende tidspunkt mulighed for fortolkninger af det 
budskab, hvilket vi også ser ske rundt omkring.  

Jeg mener, at FysioDanmark har et samfundsmæssigt ansvar for at hjælpe myndighederne med at 
bekæmpe intern smittespredning af COVID-19 og derfor gør vi vores til at minimere fysisk kontakt på 
klinikken. Som udgangspunkt er klinikken derfor i reglen lukket for fysiske behandlinger, indtil vi får andet 
at vide af sundhedsstyrelsen. Der er få kritiske vigtige behandlinger, der kan tilbydes, men dette vurderes i 
det enkelte tilfælde af en af FysioDanmark Vejles eksperter i muskuloskeletal fysioterapi fra på mandag 
med afsæt i retningslinjerne fra sundhedsstyrelsens udmeldinger, der løbende bliver opdateret.  

Vi ved, hvor vigtig behandling er for alle jer, der allerede er i behandling og genoptræning, og jer, der siden i 
fredags har fået ondt eller fremover risikerer at få ondt. Derfor har vi selvfølgelig et nødberedskab klar fra 
mandag morgen kl. 08.00  

Alle, der har behov for fysioterapi, kan ringe til os og få et godt råd - gratis. Derudover har vi mulighed for 
telefon/videokonsultation til overenskomst takster. Vi sidder klar ved telefonen, og kan rådgive og 
vejlede dig ift. de behandlinger du skulle have haft i de kommende uger. Der er kun en fysioterapeut på 
arbejde, som kan ringe dig op, og vi booker dig i den rækkefølge der bliver ringet ind. Igennem vores 
elektroniske journalsystem kan vi sende de rigtige øvelser eller redigere det træningsprogram, du 
allerede laver hjemme. Alle øvelser er på video, så du kan se dem igen og igen - og dermed være sikker 
på, at du laver øvelserne rigtigt.  

Det er helt gratis at ringe og få et godt råd. Telefon og videokonsultationer koster kr. 151,75 med 
henvisning eller 250 kr.  hvis du ikke har en henvisning.  
 
Mangel på fysisk aktivitet, adfærdstilpasning til smerter, korrektion af øvelser/træning eller bare et godt 
råd er helt afgørende for, at du som minimum undgår forværring af den tilstand, du har eller kan pådrage 
dig i den kommende tid.  

Vi vil holde funktionaliteten af Vejles borgere intakt - det er en mission vi har og som vi håber, I vil benytte 
os til, med det formål at bevare jeres sundhed og bevægelighed i en svær tid.  
Klinikkens nødberedskab håndterer henvendelser vedr. fysioterapeutiske forløb, akut opståede smerter 
mm. Vi kan kontaktes kl. 08.00 - 16.00 alle hverdage på telefon 75832212 eller på mail 
info@fysiodanmarkvejle.dk eller akut@fysiodanmarkvejle.dk.  
Henvendelser vedr. forsikringer, regninger osv. er ikke akut men du er velkommen til at sende os en mail. 
 

Følg med på www.FysioDanmarkvejle.dk eller FysioDanmark Vejle 
facebook eller FysioDanmark Vejle Fitness facebook 

Klinikken kan kontaktes på tlf: 75832212 (kl. 8-16 på hverdage) og 
info@fysiodanmarkvejle.dk eller akut@fysiodanmarkvejle.dk  
En opfordring herfra er fortsat at opretholde fysisk aktivitet. Kroppen har brug for bevægelse for at opretholde sundhed og for at 

forebygge sygdom. Aktiviteter, hvor man sveder og er forpustet, er godt for kroppen - men husk at gøre det udenfor i den friske luft 

eller i eget hjem, og hold afstand til andre, da vi i et pust kan smitte andre, hvis vi bærer sygdommen.  

Situationen er ekstraordinær, og jeg håber inderligt, at vi snart vender tilbage til en normal hverdag! 
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