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Kommunalt tilskud
Kommunerne yder i nogle tilfælde (pensionister, ved
revalidering og lign.) tilskud til behandlingen. Dette
skal du høre nærmere om hos socialforvaltningen eller
pensionskontoret i din kommune. Her kan vi også, efter nærmere aftale, sende regningen direkte til kommunen.

Åbningstider

Vederlagsfri behandling
Er du varigt svært fysisk handicappet kan du være
berettiget til vederlagsfri fysioterapeutisk behandling.
Læs mere på vores hjemmeside, eller snak med din
fysioterapeut om du er berettiget.
Behandling i hjemmet
Primært tilbydes behandling på klinikken, men i
særlige tilfælde tilbydes også hjemmebehandlinger.

Køgevejens Fysioterapi
Per Akselbo og Jesper Christiansen

Køgevejen 10 ∙ 4100 Ringsted
www.koegevejensfysioterapi.dk
Tlf. 57600108

Mandag

07.00 - 18.00

Tirsdag

08.00 - 18.00

Onsdag

09.00 - 18.00

Torsdag

07.00 - 18.00

Fredag

08.00 - 15.00

Tidsbestilling på tlf. 57600108
Telefontider
Mandag

08.00 - 17.00

Tirsdag

08.00 - 17.00

Onsdag

08.00 - 17.00

Torsdag

08.00 - 17.00

Fredag

08.00 - 15.00

Det kan vi også:

 Sundhedsordninger på
virksomhedder
 Arbejdspladsvurderinger på
virksomhedder
 Sundhedstests
Blodtryk, kondition, hofte-taljemål,
fedtprocent og BMI

Patientinformation

Holdtræning for alle
Køgevejens
Fysioterapi
Holdtræning for alle
Hvem er vi

Per Akselbo
Fysioterapeut
Klinikindehaver

Jesper Christiansen
Fysioterapeut
Osteopat D.O.-M.R.O.DK

Hvad kan vi tilbyde
Vi yder behandling indenfor de fleste lidelser i bevægeapparatet (dvs. muskler, led og knogler).

Vi har en lang række efteruddannelser, bl.a. inden for
manuel terapi og idrætsfysioterapi. Vi holder os hele
tiden up to date med den nyeste viden inden for faget.
Vi tilbyder bl.a.:










Manuel Terapi / Osteopati
Genoptræning
Idrætsfysioterapi
Træning i klinikkens træningscenter
Chokbølgebehandling (ESWT)
Kraniosakral Terapi
Medicinsk akupunktur
Fremstilling af indlægssåler bl.a. på baggrund af
digital fodscanning
Salg af sko fra: Teva, New Feet og The North Face samt Etonic

Holdb eskr iv els er
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Tidsbestilling
Tidsbestilling foregår ved henvendelse til klinikken
telefonisk mellem kl. 8.00 og 17.00.
Du kan frit vælge den fysioterapeut, du ønsker.
Vi bestræber os på at kunne tilbyde en behandlingstid samme dag. Ved specielle ønsker m.h.t. valg af
tidspunkt eller fysioterapeut, kan der dog være længere ventetid.

Betaling
Honoraret for behandlinger hos fysioterapeuter er
fastsat af sygesikringen, som betaler ca. 40 %. De
resterende ca. 60 % er din egenandel.
Der afregnes normalt efter hver behandling.
Honoraret for træning afregnes i forbindelse med
instruktion.
Den første i hver måned laves der en samlet regning / kvittering for de udførte behandlinger og træninger.

Medbring
Lægehenvisning, sygesikringsbevis samt lagen og
håndklæde.
Behandling
En behandling varer normalt mellem 20 og 60 minutter. Første behandling indledes altid med en grundig
undersøgelse, herudfra tilrettelægges behandlingen.
Du har selv indflydelse på behandlingsforløbet ved at
gøre opmærksom på dine ønsker og forventninger.
Antallet af behandlinger kan variere meget og afgøres af dig og fysioterapeuten i samråd.
Normalt er det samme fysioterapeut, der behandler
dig hver gang. Ved sygdom eller ferie kan det dog
være nødvendigt at skifte. Hvis du ønsker behandling
af en anden fysioterapeut, kan det selvfølgelig også
lade sig gøre.
Selvtræning
Som en del af behandlingen tilbydes træning under
fysioterapeutisk vejledning i vores træningscenter.
Træningstider aftales ved instruktion.
Husk at melde afbud til selvtræning, hvis du bliver
forhindret.
Kørestolsbrugere
Klinikken har let adgang for kørestolsbrugere, og vi
tilbyder behandling til patienter med sværere handicap bl.a. under ordningen om vederlagsfri behandling
(se senere).
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Honorar

Patientandel

Sygesikringsandel

Første
konsultation

426,92

259,14

167,78

Normal
behandling

271,45

164,77

106,68

Kort
behandling

180,97

109,85

71,12

Opfølgende
træningsterapi

90,47

54,92

35,55

Tillæg for
særlig
tidskrævende
indsats

90,47

54,92

35,55

Udeblivelse

160,00

160,00

0

Sygeforsikring "danmark"
Er du medlem af sygeforsikring "danmark", får du
tilskud til din egenandel på 61%. Sygeforsikring
"danmark" refunderer kun ved fremsendelse af original kvitteret regning.

