
Priser Skanderborg Idrætsklinik* 
 Honorar Patientandel/   

du betaler 
Evt. tilskud fra 
Danmark 

Første konsultation (60 min) 845 kr. 845 kr. 133 kr. 

Normal behandling (60 min) 695 kr. 695 kr. 88 kr. 

Kort behandling (30 min) 395 kr. 395 kr. 88 kr. 

Udeblivelse Fuldt honorar  Fuldt honorar 0 kr. 

Sølv forløb (6 gange) 3.995 kr. 3.995 kr. 88 kr. pr. gang** 

Guld forløb (10 gange)  6.495 kr. 6.495 kr. 88 kr. pr. gang** 

Platin forløb (20 gange) 11.995 kr. 11.995 kr. 88 kr. pr. gang** 
*Behandling med shockwave, ultralyd, akupunktur eller high power laser er inkluderet i honoraret i specialklinkkerne. 
** Hvis én af gangene bruges som første konsultation er tilskuddet fra Danmark her 133 kr.  

 
Priser Skanderborg Rygklinik 

 Honorar Patientandel/   
du betaler 

Evt. tilskud fra 
Danmark 

Første konsultation (60 min) 695 kr. 695 kr. 133 kr. 

Normal behandling (60 min) 695 kr. 695 kr. 88 kr. 

Kort behandling (30 min) 395 kr. 395 kr. 88 kr. 

Udeblivelse Fuldt honorar  Fuldt honorar 0 kr. 

Akut forløb / ”hold i 

ryggen/nakken” (3 gange) 

1890 kr. 1890 kr. 88 kr. pr. gang  

Prolaps forløb (8 gange) 4.995 kr. 4.995 kr. 88 kr. pr. gang** 

Stenose forløb (5 gange) 2.995 kr. 2.995 kr. 88 kr. pr. gang** 

Kronisk pakke (5 gange) 2.995 kr. 2.995 kr. 88 kr. pr. gang** 
** Hvis én af gangene bruges som første konsultation er tilskuddet fra Danmark her 133 kr.  

 
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 Pr uge 10% af købsprisen – spørg din fys. 
Hardframe knæskinne til din skiferie (SecuTec 

Genu fra Bauerfeind) hhv. 10 eller 17 dage* 

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

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

 
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  Fra 750 kr. 
Formthotics indlægssåler 600 kr. 

 
 

Opdateret 11. oktober 2022 


