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Fysiurgisk massage har som formål at
forebygge, lindre og afhjælpe problemer i
bevægeapparatet. Det kan være spændinger,
nedsat bevægelighed og andre ubehag.
Som skoleleder har jeg mange års erfaring som
underviser i fysiurgisk massage samt i en lang
række specielle fysiurgiske behandlingsmetoder.
Jeg kan tilbyde mine klienter en personligt
tilpasset behandling, som inddrager den nyeste
forskning og teknikudvikling inden for mit
fagområde.

Hvad er forskellen på medicinsk massage og afspændingsmassage?
(Begge dele er fysiurgisk massage.)
Medicinsk massage er en behandling for specifikke gener eller funktionsforstyrrelser.
Denne behandling omfatter også en grundig undersøgelse og diagnosticering. Der skal
føres journal over behandlingsmetoder og virkning. Ifølge EU-regler er denne type
behandlinger momsfri, når de udføres af en kvalificeret behandler.

Særlige problemområder, som jeg behandler:
• Akutte eller kroniske spændinger og smerter i nakke, skulder og ryg.
Lindring af gigtsymptomer
• Kæbeledssmerter, muskeludløste tandsmerter (TMD syndrom)
• Gravide og nybagte mødre: lindring af bækkenløsnings-smerter, lænderyg- og skuldersmerter, hævede ben
• Sportsskader, efterbehandling, plastring
• Operationer: arbehandling, efterbehandling
• Museskader: hånd, arm, skulder og nakke
• Korrektion af arbejdsstilling og holdning, plastring
• Vejledning i øvelser: udspænding, boldtræning, genoptræning

Hvilke metoder anvender jeg:
(Jævnfør Lov om reklamering for sundhedsydelser)

• Klassisk fysiurgisk Massage
• Termoterapi (paraffinbad, kolde og varme pakninger)
• Fasciefrigørelse (MFR), Fascial manipulation
• Oscillation (Harmonic Technique)
• Neuromuskulære teknikker: MET, Triggerpunktbehandling, Soft Tissue
Release, Strain-counterstrain, Positional Release
• Lymfedrænage (MLD ad modum Vodder/Földi)
• Ledfrigørelse (ad modum Kaltenberg), frigørelse med bevægelse (Dorn)
• Plastring, konventionel og kinesiotaping, til korrektion, aflastning og
forebyggelse

Første behandling indledes med samtale (anamnese) og undersøgelse, for
eksempel af bevægelighed, musklers og seners funktion, smerte og andre
gener.
Det mest almindelige er, at klienten ligger på en massagebriks under
behandlingen, men til visse teknikker kan klienten stå eller sidde.
Gravide og andre, der behøver ekstra plads til maven for at ligge godt, bliver
behandlet på speciel ”gravidebriks” med støtte om mave og bryst.
Jeg tilstræber, at alle tekstiler og materialer er så allergivenlige som muligt,
og at hygiejnen er i top.

PRISLISTE FOR BEHANDLINGER
Kortere eller længere behandlinger kun efter særligaftale
Paraffinbad, plastring m.v. indgår efter aftale og koster ikke ekstra

Priserne bliver reguleret med 2 års mellemrum, næste gang pr. 1. januar
2016
Rabat, ved forudbetaling:
Længde

1 gang

60 minutter

535,-

45 minutter

450,-

3 gange: ca. 15%
rabat

6 gange: ca. 25 %
rabat

1.365,-

2.410,-

1.150 ,-

2.025,-

Rabatkort (behandlingsserie) til medicinsk massage kan ikke deles med andre, da det er knyttet til
en personlig behandlingsplan. Der udstedes ikke gavekort på medicinske behandlinger.
Tillæg før 9 og efter 18: kr. 20,- pr. påbegyndt kvarter samt på søn- og helligdage. Ved udeblivelse
på rabat bortfalder den pågældende gang.
Behandlingens varighed regnes fra det aftalte tidspunkt, eller fra klientens ankomst, hvis denne
kommer tidligere.
Behandlingen er afsluttet, når jeg tildækker klienten og forlader massagerummet, hvorefter klienten
kan rejse sig og klæde sig på.
Afbud bedes givet som telefonbesked (talebesked), og senest samme dag kl. 8:30. Uden afbud
bortfalder den pågældende behandling i behandlingsserien.

