Velkommen på klinikken
Klinikken er normalt åben mandag – torsdag 8.00 – 17.00. Fredag 8.00 – 16.00. Der kan være enkelte ændringer i
åbningstid i forbindelse med ferier og helligdage.
Telefonen er åben fra kl 7.45 og i klinikkens åbningstid. Nummer +45 59514280
På klinikken er der tre kiropraktorer:
Kirsten Fisker Laugesen
Mikkel Gammelby
Mia Gamble
Praktisk info: Henvend dig venligst til sekretær, som vil registrere dig via dit sundhedskort, som du bedes medbringe
hver gang du kommer. Oplys evt. medlemskab af Danmark, og evt. bevilling fra forsikring/sundhedssikring bedes
afleveret til sekretær. I telefonen oplyses dit navn og CPR-nummer.
Ved første besøg hos kiropraktor bliver der sat længere tid af end de følgende, da der skal skrives journal,
undersøges, evt. tages røntgen/rekvireres røntgen. Laves plan for behandlingsforløbet og behandles ud fra den
behandlingsplan som kiropraktoren vurderer. Ved første besøg bedes man i kabinen, som sekretæren henviser til,
blot tage overtøj og sko af, og man vil herefter blive kaldt ind af kiropraktoren.
Andet besøg. Her følges der op på første behandling. Man bedes afklæde sig i kabinen, så man er klar til behandling.
Dvs lægge sko, overtøj og tøj i forhold til hvilket område af kroppen der bliver behandlet. Dette gøres fremover.
Behold evt en beklædningsdel på, så man kan holde varmen.
Efterfølgende behandlinger forventes at være en opfølgning af den foregående. Derfor er det vigtigt ved
tidsbestilling at sige til, hvis der støder flere/nye problemer til, så der kan sættes ekstra tid af til behandlingen. Dette
vil være med til at afhjælpe, hvad der ellers ofte kan give forsinkelser hos kiropraktorerne.
Omklædningskabinerne letter arbejdsgangen og er medvirkende årsag til, at du ved henvendelse til os kan få en tid
indenfor få dage. Da vi bestræber os på at man kan få en tid så hurtigt som muligt, kan der af og til forekomme
ventetid.
Der bliver sat forskellige tider af hos kiropraktorerne, da der er lidt forskel på behandlingerne og de problemer
patienterne kommer med. Derfor kan man ikke regne med at behandlingstiden er ens for alle.
Prisen afhænger af dit problem. Der er forskellige priser alt efter problemtype, og opfølgende undersøgelser i
forløbet, ændring af behandlingsplan eller problemstilling; eksempelvis hvis der støder et nyt problem til, eller der er
behov for ekstra tid m.m. Dette giver en forskel i prisen for et behandlingsforløb. Priser følger overenskomst og kan
ses via link på klinikkens hjemmeside.
Vi kan som et led i din undersøgelse/udredning tilbyde både røntgenundersøgelse og ultralydsscanning på klinikken,
men har i øvrigt henvisningsret til både MR- og CT -scanninger i det offentlige, såvel som i det private.
Er du sundhedsforsikret? Tjek op på din forsikring, helst inden du kommer på klinikken eller senest samme dag efter
første behandling. Du har selv ansvaret for vilkårene i din sundhedsforsikring, samt antal af behandlinger.
Ved afbud eller ændring af tid, bedes du ringe senest 3 timer før aftalt tid, så vi har mulighed for at give tiden til en
anden.
Der er udeblivelsesgebyr, hvis du ikke møder op til planlagt tid, så HUSK at melde afbud!
Andre tilbud på klinikken:

Bandagist v/ Henrik Forssling tlf. 57834110

Med venlig hilsen Personalet

