
Velkommen på klinikken

På Ulfborg Klinik for fysioterapi behandler vi både børn og 
voksne.
Behandlingen foregår på klinikken, i hjemmet eller i vores 
eget træningscenter, typisk på baggrund af en henvis-
ning fra patientens praktiserende læge.
Klinikkens motionscenter benyttes naturligvis også af 
raske mennesker enten som holdtræning eller efter et 
individuelt træningsprogram.
Desuden yder vi konsulentbistand til institutioner og virk-
somheder i form af forebyggende træning og vejledning.

Klinikken arbejder udelukkende på baggrund af viden-
skabeligt dokumenterede metoder.
 
Flere af os har suppleret den 3½-årige uddannelse til 
fysioterapeut med certificering i McKenzie-metoden, som 
er populær til behandling af ryg og nakke.

Læs mere på www.ulfborg-fysio.dk
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Vi tilbyder:
• individuel behandling – enten på klinikken eller 

hjemme samt på institutioner
• individuel træning eller træning på små hold
• gode råd om ergonomi i forhold til indretning i hjemmet 

og på institution ifht. arbejdsstillinger og -funktioner
• hjælp og rådgivning på baggrund af motoriske under-

søgelser og udredninger
• kurser, foredrag og støtte rettet mod forældre, lærere, 

pædagoger og dagplejere

Flere prismodeller
En række patienter med særlige behov har 
ret til vederlagsfri behandling.
Andre bliver henvist af lægen og får et 
betydeligt tilskud fra den offentlige 
sygesikring, evt. suppleret af tilskud fra 
sygeforsikringen “danmark”.
Vi giver gerne et uforpligtende prisoverslag 
inden et behandlingsforløb.

Det behøver ikke være så svært
De fleste af os husker, hvor svært det var at lære at 
læse, skrive og regne. Men for nogle børn begynder 
udfordringerne allerede med at sidde oprejst, sidde 
stille, spille bold eller holde på en blyant.
På Ulfborg Klinik for Fysioterapi har vi lang erfaring 
med at hjælpe børn og unge med motoriske vans-
keligheder, hvad enten det skyldes en medfødt lidelse 
eller en senere opstået skade.

sundhed

velvære

trivsel

træning & behandling

Hvordan kommer vi i gang?
Forældre kontakter os nogle gange direkte, 
og andre gange foregår det på anbefaling 
fra familiens læge, speciallæge eller barnets 
institution. 
Vi udarbejder en faglig udredning. Med 
udgangspunkt i den og barnets motoriske 
udvikling følger vi op med behandling med 
baggrund i videnskabeligt dokumenterede 
metoder.


