FysioDanmark åbner ny filial i Kolding.
FysioDanmark Kolding skifter adresse, da klinikken på Saxovej har solgt sine anparter til
FysioDanmark Vejle. Den nye filial i Kolding er beliggende på Toldbodgade 5, st.
Klinikkens administration sidder i FysioDanmark Vejle hvor alt det administrative inkl.
sekretær, telefon og bogholderi klares.
FysioDanmark Kolding er derfor kun bemandet af fysioterapeuter, der har al deres fokus på
at klare de problemstillinger du kommer med.
Der er i starten to fysioterapeuter som tidligere har arbejde i FysioDanmark Vejle og de har
en bred erfaring med behandling af patienter med problemer i bevægeapparatet.
Nis Lindeneg er klinikkens daglige leder og han varetager udover klinikken drift, de patienter
hvor der er særlige komplekse problemstillinger. Derudover er Nis særligt interesseret i
behandling af skulderproblematikker.
Benjamin Hansen har set et bredt udvalg af patienter, hvorfor han har erfaring med både
manuel behandling og genoptræning af store dele af kroppen.
Klinikken forventer at vokse til 5 fysioterapeuter inden for det næste år, det kommer til at ske
samtidig med at COVID-19 forhåbentligt er mindre til stede i samfundet.
Klinikken i Kolding er en moderne klinik med et fuldt funktionelt træningscenter til rådighed,
hvor du som patient kan træne når det er relevant ift. behandlings- og
genoptræningsforløbet. FysioDanmark Kolding henvender sig til patienter der ønsker at få
en hurtig tid til undersøgelse og behandling. Klinikkens fysioterapeuter har fokus på grundig
udredning samt hurtig og effektiv behandling, der gør patienterne selvhjulpne så tidligt i
forløbet som muligt. Der bliver iværksat træning tidligt i forløbet, som både kan foregå i
klinikkens træningsfaciliteter og i hjemmet. Der er mulighed for at få superviseret sin træning
af fysioterapeuterne dagligt i fastlagte tidsrum. Det aftales løbende hvor ofte patienten har
behov for at træne med sin fysioterapeut for at få god effekt at øvelser og træning.
Klinikken har ingen ventetid, book blot tider via FysioDanmark Kolding eller ring på
88208840 og book tid via sekretæren.
Klinikken har ikke sygesikringstilskud, men du kan få tilskud til dine behandlinger hvis du er
medlem af Sygeforsikringen Danmark.

