Kolding den 18-11-2019
Som hjælp til svømmerne og forældrene i tilfælde af at skulle vælge en fysioterapeut i Kolding
området, er her en kort beskrivelse af de mulige fysioterapeuter, som har erfaring med unge
sportsudøvere.
Trænerne og K-udvalget.

Navn: Patrick Born
Evt. virksomheds navn: FysioDanmark Kolding
Adresse: Saxovej 12, 6000 Kolding
Telefon nr.: 75 52 30 63
Kort beskrivelser:
Jeg har spillet fodbold på højt plan samt har egen erfaring med svømning i form af triatlon. Jeg kan
som fysioterapeut tilbyde kyndig vejledning i forhold til genoptræning, behandling og forebyggelse af
sportsskader m.m.
Jeg har arbejdet som fysisk træner for ungdomsatleter ved idrætsklasserne i Haderslev, herunder
sportsgrene som svømning, atletik, fodbold m.m.
I kan benytte sundhedsforsikring hos os.

Navn: Rikke E. Jensen og Hans Jensen
Evt. virksomheds navn: FysioKolding
Adresse: Mazantigade 5, Kolding
Telefon nr.: 53 51 52 39
www.fysiokolding.dk
Kort beskrivelser:
Hans: Fysioterapeut. Idrætsskade erfaring: Fysioterapeut og fysisk træner for Skjern
Håndbold siden 2011 - nu.
Rikke: Fysioterapeut. Idrætsskade erfaring: Fysioterapeut for KIF Kolding (København)
håndbold 2013 - 2018. Kolding Realskole Elite idrætsklasserne 2018 - nu.
Ventetid:
Kort, oftes mulighed for behandling inden for 24 timer
Priser:
Fysioterapi (første konsultation) 60 min 600 kr.
Fysioterapi (opfølgende) 30 min 350 kr.
Inkluderet i prisen er bl.a. mulighed for ultralydsscanning, shockwave, high power laser,
tape og akupunktur.
FysioKolding behandler uden for sygesikringen. Der bliver givet tilskud til behandlinger
fra sygeforsikring “Danmark”
Har du en privat sundhedsforsikring kan du oftest få tilskud til behandlingerne (Husk at
oplys dem om at FysioKolding er udenfor sygesikringen).

Navn: FYSIOLIFE, fysioterapi og forebyggelse
Adresse: Jernbanegade 5, 1. th, 6000 Kolding
Telefon nr.: 7553 5888

Kort beskrivelse:
Vi er flere fysioterapeuter med interesse indenfor
sportsskader i flere sportsgrene, heraf også
svømning.
Vi er en veletableret klinik med mange års erfaring indenfor skader, genoptræning og forebyggende
tiltag. Fokus ligger på dig og hvor du gerne vil hen. Vi gør brug af forskellige undersøgelsesstrategier
og kan bl.a. inddrage ultralydsscanning af både knæ af skulder som supplement til den kliniske
undersøgelse.
Behandlingsmæssigt er der mange muligheder, men vigtigst af alt er der fokus på, hvordan vi fortsat
kan holde dig aktiv ved en evt. skadesperiode, og hvordan vi optimerer dit forløb.
Der er normalt kort ventetid og vi har dage, hvor vi også er her til kl. 18.00. Vores priser er bestemt af
sygesikringen. En første konsultation koster pt. ca. Kr.275,00 og efterfølgende konsultationer ca.
Kr.175,00. Herudover kan du få tilskud fra Danmark, som vi afregner automatisk med.
Vi samarbejder med de fleste sundhedsforsikringer. Vi har mulighed for at afregne direkte med dit
forsikringsselskab, hvis forsikringsbetingelserne er opfyldt og I har fået godkendelsespapirer fra jeres
forsikringsselskab.
De bedste hilsner
Pernille Varnum
Fysioterapeut og klinikejer

