
Kære kunde  
 
Espergærde Fysioterapi åbner igen - men det bliver på en anden måde end den vi kender. 
 
Dette skyldes at regionerne og Danske Fysioterapeuter netop har indgået en ekstraordinær 
aftale om telefon og videokonsultationer og at Sundhedsstyrelsen nu har defineret hvilke 
patienter vi må behandle i klinikken. 
 
Du kan med henvisning fra din læge, fra mandag d. 30. Marts 2020, få telefon og digital 
konsultationer med en fysioterapeut. Hvis du allerede har en henvisning, er den også gyldig til 
telefon- og videokonsultationer og du behøver derfor ikke en ny henvisning fra din læge. 
 
For at forhindre smittespredning, må vi kun tilbyde almindelig fysioterapeutisk behandling på 
klinikken i særligt kritiske tilfælde. Dette er en individuel vurdering som foretages af vores 
fysioterapeuter iht. Sundhedsstyrelsens regler. Det vil altså kun være særligt visiterede 
patienter, som vi behandler på klinikken. 
 
Alle vores hold og selvtræning er stadig aflyst iht. Sundhedsstyrelsens regler. 
 
Du kan bestille tid ved at ringe i vores telefontid alle hverdage kl. 10 -12 på telefon 49134564,  
eller ved at sende os en mail på info@efys.dk.  
 
Vi anbefaler at du følger os på Facebook. Der vil vi løbende holde dig informeret om hvad der 
sker på klinikken og om hvornår vi åbner normalt igen. Vi vil også inspirere dig til øvelser og 
træning med små film og livestream træning. 
 
Pris for telefon– og videokonsultationer:  
Almindelig henvisning fra egen læge: 151,75 kr. og hvis du er medlem af Sygesikringen 
Danmark, kan du få 88 kr. i tilskud. 
Uden henvisning: 250 kr. og hvis du er medlem af Sygesikring Danmark kan du få  88 kr. i 
tilskud. 
Vederlagsfri henvisning dækker også denne ordning, uanset om din henvisning er svært fysisk 
handicap eller kun til holdtræning. 
Hvis du har en privat sundhedsforsikring, kan du kontakte forsikringsselskabet og høre om de  
dækker tele og video konsultationer. 
 
Vi håber at kunne hjælpe så mange som muligt med denne ordning, selvom vi savner at se jer 
på klinikken, og glæder os til normale forhold igen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Alle os i Espergærde Fysioterapi 

mailto:info@efys.dk
https://www.facebook.com/Espergaerdefysioterapi/

