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Din virksomhed
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•
•
•
•

Sundhedstilbud på din virksomhed kan hjælpe dig med at fastholde dine gode medarbejdere.
Forebyg og reducer nedgang i produktivitet pga. nedsat effektivitet og sygemeldinger
blandt medarbejderne.
Tiltræk ny arbejdskraft med sundhedsgoder.
Skab fællesskab omkring sunde aktiviteter.

Lad os hjælpe din virksomhed med at optimere dine
medarbejderes helbred og tilknytningskraft til virksomheden.
Ud fra din virksomheds specifikke behov sammensætter vi i fællesskab en skræddersyet løsning.
Nuværendesundhedsforsikring inddrages, så din virksomheden får mest mulig effekt af sin
investering i medarbejdersundhed.

Din
virksomhed

Du får en
helt unik
løsning
Din virksomhed tilbydes en unik
lokal forankret sundhedsløsning,
som både kan indeholde en on-site
klinik på din virksomhed og et
lokalt back-up hus, der med
specialistydelser hjælper dine
medarbejdere helt i mål ved større
skader. I vores lokale back-up hus
har vi Fysioterapeutiske specialister,
Fit&Sund Fitness samt diætist og
personlige trænere.

Fit&Sund
on-site på
virksomhed

Fit&Sund
back-up klinik
med specialistydelser
på behandling,
Fit&Sund træning
samt diætist

Fordele

Fordele

ved en Fit&Sund
fysioterapiklinik on-site
(f.eks. 4 timer om ugen):

Ved et lokalt Fit&Sund hus som
eneleverandør eller som back-up
til en Fit&sund on-site klinik:

• Hurtig hjælp er dobbelt hjælp
• Flere får taget hånd om deres
overbelastninger, inden
sygemelding bliver nødvendig
• Tidsbesparelse når dine
medarbejdere skal til behandling
og rådgivning
• Fysioterapeuten vurderer individuelle arbejdspladser og inspirerer
til specifik forebyggende ergonomi
i forhold til den enkelte
• Hurtig vurdering af problemets
omfang og nødvendigheden af evt.
inddragelse af andre specialister
uden ventetid hos egen læge

• Akut lokal behandling uden ventetid
(også de dage en evt. on-.site klinik
ikke er åben)
• Kontinuerlig behandling, hvis
der er behov for et intensivt forløb
over nogle uger
• Struktureret samarbejde mellem
specialisterne i Fit&Sund huset
• Struktureret samarbejde med de
privatpraktiserende læger
• Behandling, genoptræning,
forebyggende træning, kost og
massage – alt efter behov

Akutbehandling
behandling––fysioterapi
fysioterapi
Akut

Undersøgelse, diagnostik, behandling og genoptræning med opUnders øgelse, diagnostik, behandling og genoptræning med
start inden for 48 timer. Vi har et struktureret samarbejde med de
opstart inden for 48 timer. Vi har et struktureret samarbejde med
privatpraktiserende læger og speciallæger. Behandlingen dækker
de privatpraktiserende læger og speciallæger. Behandlingen dækker
nakke- og rygproblematikker, gener fra skulder og andre led samt
nakke- og rygproblematikker, gener fra skulder og andre led samt
muskelskader. Manuel behandling og akupunktur kan være en del af
muskelskader. Manuel behandling og akupunktur kan være en del
håndteringen. Fysioterapeuten arbejder forløbsorienteret med fokus
af håndteringen. Fysioterapeuten arbejder forløbsorienteret med
på at hjælpe din medarbejder med både behandling, genoptræning
fokus på at hjælpe din medarbejder med både behandling,
og forebyggelse af generne, så vedkommende er på toppen igen
genoptræning og forebyggelse af generne, så vedkommende er
hurtigst muligt.
på toppen igen hurtigst muligt.
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Diætist
Diætist

God kost er benzin til sunde medarbejdere. Infomøder inden for
God kost er be nzin til sunde medarbejdere. Infomøder inden
forskellige fokusområder afholdes på arbejdspladsen f.eks. ”Kom
for forskellige fokusområder afholdes på arbejdspladsen f.eks.
godt gennem arbejdsdagen”, ”Myter omkring sund kost” osv. Vi
”Kom godt gennem arbejdsdagen”, ”Myter omkring sund kost”
bidrager også med inspiration til jeres kantine. Desuden tilbydes
osv. Vi bidrager også med inspiration til jeres kantine. Desuden
supplerende individuelle kostvejledninger med fokus på f.eks.
tilbydes supplerende individuelle kostvejledninger med fokus på
vægttab, sundere kost og mere energi.
f.eks.vægttab, sundere kost og mere energi.
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Vi har haft et fald i sygefraværet i samme periode, proaktiv har været tilknyttet.
Derfor giver vi de varmeste
R82 anbefalinger herfra”
R82
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Hvem er vi?
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Kontakt Fit&Sund for mere info:
Ring: 86 22 22 10 / Skriv: aarhusc@proaktivteam.dk
Kontakt Fit&Sund for mere info:
Ring: 86 22 22 10 / Skriv: aarhusc@proaktivteam.dk

Kontakt din lokale Fit&Sund Fysioterapi klinik for mere info

