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Sundhedsordningen inddrager dig aktivt i behandlingen og undersøger sammen med dig, hvorfor du 
får ondt. På den måde bliver du opmærksom på symptomerne og får redskaberne til at forebygge 
smerter og skader i fremtiden. De tilknyttede behandlere er alle autoriserede og specialuddannede i 
at rådgive og hjælpe dig.

Fysioterapi
Fysioterapeuten lægger vægt på, at du selv lærer 
at bearbejde dine symptomer i positiv retning, 
ved hjælp af gode råd og øvelser, der passer til 
netop den problematik, som du har. Fysiote-
rapeuten foretager en grundig undersøgelse. 
Herudfra tilrettelægges behandlingen efter din 
tilstand og dine problemer i samarbejde med dig. 
Fysioterapeuten kan også, når det er relevant løs-
ne problemer i led, muskler og andre relevante 
anatomiske strukturer. 

Kiropraktik
Kiropraktoren bruger manuelle teknikker til at 
løsne og udspænde de stramme eller låste led i 
ryg, arme og ben. Kiropraktisk manipulationsbe-
handling er en metode, der specifikt og nænsomt 
retter på funktionen i et led.

Massage
Massøren skaber med fysiurgisk massage 
blodgennemstrømning i musklerne. Massage er 
smertelindrende på overbelastede muskler og 
har en yderst positiv indflydelse på spændinger 
og ledbevægelighed.

Zoneterapi
Zoneterapeuten behandler reflekszoner med 
tryk under fødderne. Med trykkombinationer kan 
zoneterapien påvirke muskler og led til en bedre 
funktion og genoprette kroppens balance.

Helbredstjek
Et helbredstjek er en undersøgelse af, hvordan 
din krop har det. En sygeplejerske måler dit 
blodtryk, kolesteroltal, vægt, fedtprocent, BMI, 
ryggens bevægelighed og kondital. Efterføl-
gende gennemgår du resultatet sammen med 
sygeplejersken, og sammen finder I ud af om der 
er forhold i din kost, motion eller livsstil, som du 
kan ændre på for at forbedre dit helbred. Du skal 
afsætte ca. 50 minutter til dit helbredstjek.
Læs mere om, hvordan det bestilles på ZoomIN 
under Personale

Holdtræning
Holdtræning foregår på aftalte steder og med 
konkret indhold. Aktuelle holdtræningsforløb 
kan der læses mere om på sundhedsportalen – 
ligesom man kan tilmelde sig der. Tal evt. med 
din behandler om det.

Med holdtræning har du eksempelvis mulighed 
for at følge op på dine behandlinger og forbedre 
din fysik og reducere dine symptomer. Der er 
nakke/skulder/ryg hold, afspænding løbetræ-
ning og flere andre aktiviteter.

Helbredstjek til natarbejdere
Silkeborg Kommune tilbyder også helbredstjek 
til natarbejdere. Helbredstjekkene lever op til 
de lovkrav, der stilles til medarbejdere med 
natarbejde.

Kurser i smertehåndtering, stresshåndtering 
og mindfulness
Som bruger af Silkeborg kommunes sund-
hedsordning har du mulighed for at få hurtig 
professionel hjælp til fysiske smerter i form af 
blandt andet nakkespændinger, muskelømhed 
og meget mere.

Når du har ondt, kan det også i visse tilfælde 
være et udtryk for længere tids overbelastning 
eller stress. Samtidig bliver livskvaliteten og 
humøret forringet når du over længere perioder 
har smerter.

Fordi vi ønsker at give dig den bedst mulige 
helhedsorienterede behandling, kan du deltage 
i kurser, der har fokus på, hvordan du kan fore-
bygge stress eller håndtere smerter i hverdagen. 
Sideløbende med, at du deltager på et af de kor-
te intensive kurser, vil du også få mulighed for at 
komme på et hold i mindfulness-meditation. Alle 
hold bliver varetaget af vores erfarne psykolog 
og mindfulness-instruktør Steffen Jacobsen.

Hvad omfatter din sundhedsordning?

Forebyggelse og behandling



Sådan bliver du optaget på et af kurserne 
For at komme på et af kurserne, skal du til en 
indledende samtale med vores koordinator, 
fysioterapeut Tor Sandsmark. Han vil fortælle 
meget mere om kur-sernes indhold og vil 
sammen med dig afdække, om du vil kunne få 
gavn af at deltage. Du skal regne med, at du på 
kurserne får øvelser eller små opgaver, som du 
fra gang til gang skal lave derhjemme.

Selvom det måske viser sig, at vores kurser ikke 
skulle passe til din situation, så vil samtalen altid 
afslutte med en handleplan for, hvor du kan få 
den støtte, der er relevant for dig.
Det er din behandler i sundhedsordningen, der 
booker en tid til den indledende samtale til dig, 
eller du kan booke en tid hos fysioterapeut Tor 
Sandsmark. .

Hvad går holdene ud på?
SMERTEHÅNDTERING Vores smertehåndterings-
kursus er for dig, der oplever, at smerter er en 
del af dagligdagen. Du ønsker at blive introduce-
ret for en række redskaber til at fremme en god 
hverdag på trods af, at du har smerter. Smerte-
håndteringskurset afholdes en gang om ugen i 
fire uger.

STRESSHÅNDTERING Vores stresshåndterings-
kursus er for dig, der har henvendt dig til os med 
nakkesmerter, hovedpine, muskelspændinger 
med mere, og hvor din behandler eller du selv 
tænker, at tilstanden er udløst af stress og over-
belastning. Det er også til dig, der igennem læn-
gere tid har følt dig stresstruet, og som oplever 
ekstra belastning i dagligdagen. Stresshåndte-
ringskurset afholdes en gang om ugen i fire uger.

MINDFULNESS Mindfulness-holdet er et tillæg til 
begge kurser og giver dig som deltager mulighed 
for at få instruktion i mindfulness af en uddannet 
mindfulness-instruktør. På mindfulness-kurset 
får du en indføring i praktiske øvelser, som kan 
være en støtte for dig i at forebygge og håndtere 
stress og smerter fremover. Mindfulness-kurset 
kører én gang om ugen i op til otte uger.

Hvor afholdes kurserne?
Alle kurser afholdes i Silkeborg Sportscenter,
Århusvej 45. 8600 Silkeborg.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål vedr. smerte- og stresshånd-
teringskurset eller mindfulness, kan du 
kontakte vores koordinator, fysioterapeut Tor 
Sandsmark, 
tor.sandsmark@falck.dk

Hvad omfatter din sundhedsordning?

Første gang du vil bestille tid, skal du ringe på 
telefon 70 26 19 18 alle hverdage mellem kl. 
06.00 og 20.00.  Her oplyser du dit navn, at du 
arbejder for Silkeborg Kommune og dit 
medarbejdernummer, som står på din lønseddel. 

Tidsbestilling
Efter den første konsultation, har du mulighed 
for både at bestille tid via telefon og internet.
For at kunne bestille tid over internettet, skal du 
bruge et kodeord, som du får af behandleren 
ved dit første besøg.

Husk at du inden fem dage skal logge ind på 
www.minsundhedsportal.dk for at aktivere din 
profil og evt. ændre brugernavn og kodeord.

Glemt brugernavn og kodeord
Brugernavnet er dit femcifrede medarbejder-
nummer med ”sk” til sidst - fx ”00099sk”. Har du 
glemt din kode eller brugernavn, kan du ringe på 
telefon 7026 1918, kontakte en behandler eller 
få et nyt ved at gå ind på minsundhedsportal.dk 
og få et nyt tilsendt pr. mail.

Sådan gør du

➧
Stresshåndtering

Varighed 2 timer
1 gang om ugen i 4 uger ➧

Smertehåndtering
Varighed 2 timer

1 gang ugentlig i 4 uger

Mindfulness
Varighed 1½ time

ugentlig i op til 8 uger



✂

Du kan finde yderligere oplysninger om Sund-
hedsordningen på Silkeborg Kommunes intranet 
ZoomIN under Personale.

Husk altid at medbringe legitimation og et hånd-
klæde eller lagen til alle behandlinger.

Er du omfattet af
sundhedsordningen?
Du er omfattet af ordningen, 
hvis du er månedslønnet i 
Silkeborg Kommune. Sund-
hedsordningen er gratis, og du 
kan efter aftale med din leder 
bruge ordningen i arbejdstiden 
ved at omlægge din arbejdstid, 
afspadsere, flekse eller bruge 
ferie.

Klinikkernes placering
SILKEBORG:
Silkeborg Sportscenter
Århusvej 45, 8600 Silkeborg.
(Smertehåndtering, stresshånd-
tering og mindfulness foregår 
her)

FÅRVANG:
Fårvang Ældrecenter
Markedsgade 7,
8882 Fårvang

THEM:
Plejecentret Toftevang
Silkeborgvej 31, 1. sal,
8653 Them

KJELLERUP:
Silkeborg Kommunes
Genoptræningscenter
Vestergade 23A,
8620 Kjellerup

Åbningstider
Afhængig af ugedag og klinik, 
kan du blive behandlet mellem 
kl. 06.00 og 19.00. Du kan se 
åbningstiderne på 
minsundhedsportal.dk. Husk at 
medbringe dit eget håndklæde 
eller lagen til alle behandlinger.

Akut behov for behandling 
Hvis du står og har brug for en 
akut tid og der ikke er nogle 
ledige tider kan du ringe på  
tlf 70 26 19 18.

Tidsbestilling
Du bestiller tid til fysisk behandling på
tlf. 70 26 19 18 hverdage kl. 06-20. Du kan 
også booke online på 
www.minsundhedsportal.dk.

Dit brugernavn skal anvendes, når du bestiller 
tid til fysisk behandling, og du kan notere det 
herunder:

Spørgsmål
Har du spørgsmål til sundhedsordningen, er du
velkommen til at ringe til Organisation og
Personale, Michael Waarst, tlf. 89 70 12 80
eller e-maile til mw@silkeborg.dk

Husk at afmelde din tid, hvis du bliver forhindret.

klip af og gem

Husk at medbringe et lagen eller håndklæde til behandlingerne

Yderligere oplysninger 

Husk




