
Fra den 1. januar 2017 er det FysioDanmark, der varetager 
fysioterapien  for Aleris-Hamlet Hospitaler.

FysioDanmark er et landsdækkende kædefællesskab bestående af 60 kvalitetssikrede fysioterapiklinikker, 
drevet af en passion for faget og høj faglighed.

Vores fysioterapeuter, der skal behandle dig, er alle højt kvalificeret og er videreuddannet og certificeret 
inden for genoptræning af det område, du skal behandles for. 

Om dit genoptræningsforløb

Proceduren
Når du er henvist af en læge på Aleris-Hamlet, er der løbende kommunikation mellem læge og behandlende 
fysioterapeut. Den fysioterapeut eller læge, der ser dig på hospitalet, sætter dig i gang med din genop-
træning og får etableret kontakten med en FysioDanmark klinik i nærhed af dit arbejde eller din bopæl. 

Vi gør vores bedste for, at dit genoptræningsforløb skal hænge optimalt sammen for dig og skal være så 
lidt besværligt som muligt. Med 60 afdelinger rundt om i landet er der en god chance for, at du kan få 
behandling  det sted, du ønsker.

Undersøgelse på FysioDanmark Klinik
Med udgangspunkt i genoptræningsplanen vil dit første besøg hos FysioDanmark typisk indledes med en 
grundig undersøgelse, som er en væsentlig forudsætning for at målrette genoptræningen til netop dig. 

Vi vil dermed afdække dit problem, og ud fra dette, din genoptræningsplan og dine forventninger, opsætter 
vi sammen mål for genoptræningsforløbet. 

Selve genoptræningen på FysioDanmark klinik
Når vi har udarbejdet dine mål for forløbet, vil genoptræningen bestå af en præcis træning, der vil gavne dig, 
samtidig med, at vi i hele forløbet vil informere og rådgive omkring årsagssammenhænge bag dit problem, 
og vejlede i, hvad du selv kan gøre for at fremme genoptræningen. Derved sikres, at behandlingen og planen 
er målrettet netop dine problemer, ressourcer og behov. Vi følger dig under hele forløbet og giver dig en 
grundig professionel behandling, rådgivning og støtte. 

Kontakt til FysioDanmark
Du kan finde din lokale FysioDanmark klinik på bagsiden eller på fysiodanmark.dk.

Vi glæder os til at se dig. 

Med venlig hilsen

FysioDanmark

    Velkommen til 

FysioDanmark



Læs mere på  
www.aleris-hamlet.dk

FysioDanmark Esbjerg
Gl. Vardevej 64
6700 Esbjerg
Tlf.: 75120308
Mail: info@varde-fysioterapi.dk
www.varde-fysioterapi.dk/esbjerg

FysioDanmark Odense
Vestre Stationsvej 11
5000 Odense C
Tlf.: 66 13 04 60
Mail: info@odensefysioterapi.dk
www.odensefysioterapi.dk

FysioDanmark Rødekro
Østergade 31
6230 Rødekro
Tlf.: 73 69 35 00
Mail: info@fysioaku.dk
www.fysioaku.dk

FysioDanmark Sønderborg
Grundvigs Alle 170
6400 Sønderborg
Tlf.: 74 43 11 45
Mail: sdbgfys@mail.dk
fysiodanmark-soenderborg.dk

FysioDanmark Tønder
Fabriksvej 9
6270 Tønder
Tlf.: 74 72 49 54
Mail: mail@klinikforfys.dk
www.klinikforfys.dk

FysioDanmark Varde
Vestre Landevej 67
6800 Varde
Tlf.: 75 22 35 30
Mail: info@varde-fysioterapi.dk
www.varde-fysioterapi.dk

FysioDanmark Vejen
Plantagevej 2b
6600 Vejen
Tlf.: 75360188
Mail: info@fysiovejen.dk
www.fysiovejen.dk

FysioDanmark Vejle
Sjællandsgade 23a
7100 Vejle
Tlf.: 75 83 22 12
Mail: info@fysiodanmarkvejle.dk
www.fysiodanmarkvejle.dk

FysioDanmark Aabenraa
Lille Kolstrup 24
6200 Aabenraa
Tlf.: 74 62 59 73
Mail: info@fysioaku.dk
www.fysioaku.dk
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FysioDanmark klinikker i Region Syddanmark:


