
 
Priser med henvisning (Skanderborg Fysioterapi) 
Er du henvist fra din egen læge eller speciallæge kan du få tilskud fra den offentlige sygesikring. 

Priserne følger landsoverenskomst.  

 

Opdateret 1. oktober 2022 

 Honorar Offentligt tilskud/ 
dit tilskud 

Patientandel/  
du betaler 

Evt. yderligere 
tilskud fra Danmark 

Først konsultation 484,31 kr. 190,33 kr. 293,98 kr. 133 kr. 

Normal behandling 307,95 kr. 121,02 kr. 186,93 kr. 88 kr. 

Kort behandling 205,30 kr. 80,68 kr. 124,62 kr. 59 kr. 

Opfølgende træningsterapi 102,66 kr. 40,35 kr. 62,31 kr. 30 kr. 

Holdtræning 205,30 kr. 80,68 kr. 124,62 kr. 59 kr. 

Udeblivelse 307,95 kr. 0 kr. 307,95 kr. 0 kr. 

Tillæg kl. 18-07 100,00 kr. 0 kr.  100,00 kr.  0 kr.  

 

 
Priser uden henvisning (Skanderborg Fysioterapi + Fit & Sund 
Fysioterapi) 

 Honorar Patientandel/   
du betaler 

Evt. tilskud fra 
Danmark 

Først konsultation (45 min) 500 kr. 500 kr. 133 kr. 

Normal behandling (30 min) 305 kr. 305 kr. 88 kr. 

Holdtræning 125 kr. 125 kr. 60 kr. 

Udeblivelse Fuld honorar Fuld honorar 0 kr. 

Tillæg kl. 18-07 100,00 kr. 100,00 kr.  0 kr.  

 
 
Priser på behandling med udstyr (Skanderborg Fysioterapi + Fit & Sund 
Fysioterapi) 

 Honorar pris/   
du betaler 

Shockwave** 500*/395 kr. 500*/395 kr. 

Shockwave som tillæg 200 kr. 200 kr. 

Radierende shockwave, 15 min 250 kr. 250 kr.  

High Power Laser  500*/250 kr. 500*/250 kr. 

High Power Laser som tillæg 100kr. 100 kr. 

Akupunktur 500*/395 kr.             500*/395 kr. 

Akupunktur som tillæg 100 kr.                         100 kr. 
* De 500 kr. er for første konsultation, der altid er nødvendig ift. undersøgelse, diagnosticering og planlægning af videre 
behandlingsforløb. 
** Shockwave inkluderer som oftest både brugen af fokuserende og radierende shockwave. 
 
 
 
 
 
 
 

Priserne fortsætter på næste side 



 
 
Priser på leje af udstyr 

 Pris/   
du betaler 

Occlude (okklusionstræning) leje pr. uge 150 kr. 
NMES/Compex SP 4.0 leje pr. måned 650 kr. 
Udvalgte bandager fra Bauerfeind, leje pr. uge 10% af købsprisen – spørg evt. din fys. 
Hardframe knæskinne til din skiferie (SecuTec 

Genu fra Bauerfeind) hhv. 10 / 17 dage* 

899/1.299 kr. + 1.000 kr. i depositum og returfragt 90 kr.  
 
 

* prisen er inkl. tilpasning og returfragten sikrer at skinnen returneres rettidigt retur til Fysio-shop.dk i Hadsten. 

 
Andre priser 

 Pris/   
du betaler 

Elektroder til NMES-træning, pr. sæt 75 kr. 
Papirlagen (kan genbruges) 20 kr. 
Optapening  25 kr/ 50 kr / 75 kr. 
FysioRehab* (6 ugers træningsforløb) 899 kr. 
Medical Fitness* (PBS medlemskab i Fit & Sund) Pr. mdr. 599 kr. 
Mix’n’Match klippekort** Pr. klip 450-695 kr. 

* mulighed for tilskud fra Danmark 
** klip kan bruges til: personlig træning, diætist, fysioterapi, fitness og massage 

 
Såler – ready to use såler & 3D fremstilling 

 Pris/   
du betaler 

ID:CAM 3D-indlægssåler* 2.499 kr. 
ID:CAM 3D-indlægssåler – ekstra par 1.799 kr. 
TRIactive såler  1.500 kr. 
Bauerfeind indlægssåler (ekskl. konsultation)  Fra 750 kr. 
Formthotics indlægssåler (ekskl. konsultation) 600 kr. 

 
Specialydelser 

 Pris/   
du betaler 

Ultralydsscanning  500 kr. 
Babymotorik/babymassage – hold 6 gange 700 kr. 
Motorisk udredning (0-16 år) – 1 time 1200 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der tages forbehold for løbende prisjusteringer og trykfejl. 


