
Tidsbestilling 
og afbud 
Tidsbestilling og afbud/ændringer af tider 
foretages lettest på vores hjemmeside:

www.ishojfysioterapi.dk

Vi har stor efterspørgsel på vores ydelser, og du 
skal derfor senest melde afbud til din konsultation 
kl. 9.00 på dagen. I tilfælde af du kommer for sent, 
må melde afbud efter kl. 9.00 eller udebliver fra din 
konsultation er vi berettiget til at opkræve et 
honorar på 160 kr. Bemærk at hverken sygesikring, 
kommuner eller forsikringsselskaber dækker dette 
beløb
 
Meld venligst også afbud til holdtræning.

Kontakt 
Du er naturligvis også altid velkommen til at
kontakte vores sekretær og aftale tid. 

Ring til os på hverdage 
mellem 08.00 – 15.00
+45 43 54 21 61

Eller skriv til os: 
kontor@ishojfysioterapi.dk 

Hos FysioDanmark Ishøj mener vi, at det bed-
ste behandlingsforløb opnås, når vores viden om 
smertelindring og træning kombineres med dit  
ønske om at gøre noget godt for dig selv,

Vi tilbyder alle vores patienter et forløb med 
mulighed for både individuel behandling og 
holdtræning

Afhængig af dine problemer vil du i samarbejde 
med din behandler finde den kombination, der  
passer dig bedst. 

Ashøj Bycenter Ishø · Nørregade 17, 6. sal · 2635 Ishøj  
Telefon: +45 43 54 21 61 · www.ishojfysioterapi.dk

FysioDanmark er 
Danmarks største 

fysioterapikæde med 
over 60 klinikker 
fordelt over hele 

landet.

FysioDanmark 
- i de bedste hænder



Spørgeskemaer
Hvis du har oplyst din e-mail adresse til os, sender 
vi, inden første konsultation, et spørgeskema til dig 
om dine symptomer. Hvis du besvarer spørgeske-
maet lægger dine svar sig direkte i din journal hos 
os, Det er en stor hjælp for din behandler.
Ca. 6 uger efter din oprettelse vil du modtage et  
patienttilfredshedsskema med 1 spørgsmål. Vi bru-
ger aktivt vores patienters besvarelser til at blive 
bedre, dygtigere og mere servicemindede i vores 
behandlingsforløb.

Ultralydsscanning
Vi tilbyder ultralydsscanning der hurtigt og mere 
præcist kan hjælpe med at stille den korrekte  
diagnose. Ultralydsscanning er velegnet til scan-
ning af problemer i arme og ben. En ultralydsscan-
ning koster et tillæg på 249 kr. i tillæg til en normal-
behandling hvis du har en fysioterapihenvisning. 
Uden henvisning koster en scanning 499 kr.

Mere end 
fysioterapi

Hos FysioDanmark Ishøj vil vi gerne være 
dit foretrukne valg når det gælder sund 
livsstil og smertebehandling, Vi tilbyder 
derfor også behandling med osteopati, 

psykolog, massage, zoneterapi 
og øreakupunktur.  

Første konsultation 
Vi starter altid med en grundig undersøgelse af dit 
problem. På baggrund af undersøgelsen lægger vi, 
i fællesskab, en behandlingsplan, der passer dig. 
Klinikken har overenskomst med sygesikringen. Det 
betyder, at hvis du har en henvisning til fysioterapi 
fra din læge, yder sygesikringen et tilskud til fysi-
oterapien. 
Man skal dog være opmærksom på at der fortsat er 
en egenbetaling, som er fastsat af overenskomsten 
med sygesikringen Aktuelle priser fremgår af vores 
hjemmeside.
I kombination med den almindelige behandling 
tilbyder klinikken også fysioterapeutiske sund-
hedsydelser der ikke er dækket af overenskomsten. 
Fuld liste over sundhedsydelser og priser fremgår 
af vores hjemmeside. Sygesikring yder ikke tilskud 
til disse behandlinger men enkelte forsikrings-sel-
skaber gør.

Medbring hver gang
Når du kommer til behandling, skal du hver gang 
medbringe dit sygesikringsbevis og eget lagen. 
Hvis du ønsker at leje et papirlagen hos os er det 
også en mulighed. Prisen er 20 kr. pr. lagen. Af hy-
giejnehensyn kan behandling ikke gennemføres 
uden afdækning af briks. 

Afregning
Der afregnes efter hver konsultation. Behandlingen 
foretages på betalingsautomat der er opstillet på 
klinikken. Betalingsautomaten tager imod Dankort/
Visakort/Mastercard
Hvis der ikke betales på betalingsautomat sendes 
faktura med e-mail eller post samme aften. 
Der pålægges et gebyr på 29 kr. pr. faktura der 
sendes. Grundet risiko for indbrud modtager vi ikke 
kontanter.

Dækning af 
behandling
De fleste sundhedsforsikringer dækker fysioterapi, 
og enkelte selskaber dækker osteopati, zoneterapi, 
akupunktur og massage.
Hvis du ønsker, at vi afregner direkte med dit 
forsikringsselskab, sendes bevilling til klinikken på 
kontor@ishojfysioterapi.dk inden opstart af behan-
dling

Tilskud til  
behandling
Der ydes tilskud til fysioterapi fra Sygeforsikringen 
Danmark, og vi afregner automatisk med Danmark. 

Personer med kommunale helbredskort kan også 
benytte dette til fysioterapi. 

Personer med visse handicaps kan modtage veder-
lagsfri fysioterapi efter særlige regler. 
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