
 

 

Velkommen hos FysioDanmark Herning. 

Tak fordi du har valgt at benytte dig af vores klinik. 

Vi lægger vægt på grundige undersøgelser, som er grundlaget for dine behandlinger og fysioterapeutiske 

genoptræning. Gennem dit forløb hos os, vil du få information og vejledning i netop den behandling og 

genoptræning, der er bedst for dig. 

I denne mail vil du finde nogle praktiske oplysninger, som du vil have gavn af at vide, inden du starter hos 

os, således du får den bedste opstart. 

- Når du booker en tid hos os, vil du kort efter modtage en mail med et spørgeskema, som vi gerne 

vil have dig til at udfylde inden dit første besøg hos os. 

 

- Du skal ved hver behandling medbringe et lagen eller et stort håndklæde. Hvis du ikke har det eller 

skulle glemme det, så har du mulighed for at købe et hos os til 20 kr. 

 

- Du skal ved hver behandling eller træning medbringe dit gule sygesikringskort. Hvis du har det på 

telefonen, er det også fint. Du skal scanne dit sygesikringskort på skærmen i receptionen, hver gang 

du kommer til behandling eller træning. 

 

- Er du forhindret i at møde op til behandling eller træning, skal du melde afbud senest kl 9.00 

samme dag, som behandling/træning ligger. Ved udeblivelse eller for sent afbud vil der opkræves 

et gebyr. 

 

- Hvis du har en sundhedsforsikring eller anden betaler, skal du aflevere skriftlig bevilling til os ved 

første behandling. Du kan også sende bevillingen til os på mail: info@fysiodanmarkherning.dk  Husk 

at du selv er ansvarlig for ikke at bruge flere behandlinger, end din forsikring har bevilliget, samt 

hvornår din bevilling udløber. Hvis du skal til vores Osteopat gennem din forsikring, er det vigtigt, 

at du kontakter os inden første behandling, da vi desværre ikke kan tage alle forsikringstyper 

vedr. Osteopati. 

 

- På vores hjemmeside kan du under booking, selv booke behandlingstider og afbestille tider. 

 

- Mht. parkering, så kan man parkere lige udenfor vores hovedindgang, men vær opmærksom på, at 

man kun kan holde der 3 timer. Husk at sætte jeres P-skive. Der er også mulighed for at køre bagom 

bygningen, hvor der er en port med et FysioDanmark skilt på. Her kan I også parkere, og her er der 

ikke tidsbegrænsning på.         
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