
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedsordning 
for medarbejdere i 
Silkeborg Kommune 
 

 



 

 Side 2/5 

Forebyggelse og behandling 
I Silkeborg Kommunes sundhedsordning vil du blive inddraget aktivt i dine egen behandling. På den måde bliver du opmærk-

som på symptomerne og får redskaberne til at forebygge smerter og skader i fremtiden. De tilknyttede behandlere er alle auto-

riserede og specialuddannede i at rådgive og hjælpe dig. 

Du er omfattet af ordningen, hvis du er månedslønnet i Silkeborg Kommune. Sundhedsordningen er gratis, og du kan efter 

aftale med din leder bruge ordningen i arbejdstiden ved at omlægge din arbejdstid, afspadsere, flekse eller bruge ferie.  

 

Hvad omfatter din sundhedsordning? 
Her kan du få et overblik over, hvad du som medarbejder i Silkeborg Kommune kan få ud af din sundhedsordning fra Falck. 

Husk at medbringe et lagen eller håndklæde til at ligge på under behandlingen. 

Fysioterapi 

I Silkeborg Kommunes sundhedsordning vil du blive inddraget aktivt i dine egen behandling. På den måde bliver du opmærk-

som på symptomerne og får redskaberne til at forebygge smerter og skader i fremtiden. De tilknyttede behandlere er alle auto-

riserede og specialuddannede i at rådgive og hjælpe dig. 

 

Kiropraktik 

Kiropraktoren bruger manuelle teknikker til at løsne og udspænde de stramme eller låste led i ryg, arme og ben. Kiropraktisk 

manipulations-behandling 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 led bevægelighed.  

 

Zoneterapi 

Zoneterapeuten behandler reflekszoner med tryk under fødderne. Med trykkombinationer kan zoneterapien påvirke muskler 

og led til en bedre funktion og genoprette kroppens balance.  

 

Psykomotorisk behandling (bookes under ydelsen Afspænding) 

Psykomotorisk behandling er en helhedsbehandling, hvor vi forholder os til både krop og psyke. Der er meget, vi selv kan 

gøre, når vi ikke trives, og her er kroppen en fantastisk hjælp, når blot vi lærer at forstå dens signaler, og hvilke justeringer der 

er brug for. Vi arbejder med kropsbevidsthed og åndedræt i en let atmosfære, og du guides til bedre balance i hverdagen. 

 

Akupunktur 

Smertelindrende akupunktur kan indgå i din behandling. Det er massør Bo Albrechtsen som giver akupunktur, så der skal 

bookes en tid til massage ved Bo Albrechtsen.  

Beroligende øreakupunktur (bookes under hold) 

Behandlingen kan hjælpe til at give ro i kroppen, sove bedre og reducere stress og angst. Det er særligt godt til at behandle 

koncentrations- og hukommelsesbesvær og tankemylder.  

 

Behandlingen består i fem nåle i hvert øre. Nålene sættes i uden særlig samtale, hvorefter man sidder i 45 min. i et roligt lo-

kale og slapper af. Der er plads til 6 personer pr. gang.  
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Holdtræning 

Sundhedsordningen i Silkeborg Kommune giver dig mulighed for forskellige typer holdtræning.  

 

Holdtræningen er til dig, der ønsker at bibeholde en sund og stærk krop, eller vil komme dig over diverse skavanker. Alle kan 

være med uanset tidligere træningstilstand, og der vil under hele træningen være en fysioterapeut med, som underviser og 

guider dig gennem øvelserne.  

 

Der er nakke, skulder og ryg-hold, Yoga/styrke, fysisk træning på stor bold og flere andre aktiviteter.  

 

Sundhedstjek 

Et Sundhedstjek er en undersøgelse af, hvordan din krop har det. En sygeplejerske måler dit blodtryk, kolesteroltal, vægt, 

fedtprocent, BMI og kondital. Inden undersøgelsen vil vi opfordre til at du udfylder ”Sundhedsprocenten” (se på https://com-

pany.falckhealthcare.dk/silkeborg/holdtraning/). Efterfølgende gennemgår du resultatet sammen med sygeplejersken, og sam-

men 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. 45 minutter til dit helbredstjek. 

 

Helbredskontrol til natarbejdere 

Når du arbejder om natten, og over 300 timer om året, så skal din arbejdsgiver tilbyde dig en helbredkontrol. Denne helbreds-

kontrol er frivilligt, men det at arbejde om natten kan være belastende for dig. Derfor opfordrer vi dig til at tage mod dette til-

bud. Når du booker tid til helbredskontrol, så booker du tid i bookingsystemet under ydelsen Sundhedstjek. Inden undersøgel-

sen vil vi opfordre til at du udfylder ”Sundhedsprocenten” (se på https://company.falckhealthcare.dk/silkeborg/holdtraning/). 

 

Du er ikke forpligtet til at dele resultatet af kontrollen med andre. 

 

Stresshåndtering 

Har du lyst til at være nysgerrig på dig selv, og hvad der foregår indeni, når der er stress i systemet? Som deltager på kurset, 

får du mulighed for at få indblik i krop/psykesammenhæng ved uddannet psykomotorisk terapeut. 

  

Du bliver introduceret til en række praktiske øvelser, som kan støtte dig i at forebygge og håndtere stress, angst, depression 

og kroniske smerter.   

 

Metoderne er let anvendelige og kan give støtte til: 

• et godt overblik 

• mere nærvær i nuet 

• bedre kontakt med dig selv 

• at finde ro 

• slip af negative tanker 

• at kunne være autentisk og passe bedre på dig selv 

• bedre disponering af kræfter 

• at finde holdbare løsninger og livsstil 

• en bedre balance i hverdagen 

  

Varighed: 

Kurset kører 1 gang om ugen i 8 uger 

  

Det forventes, at man i et eller andet omfang er villig til / har mulighed for at lave øvelserne derhjemme. Der kræves ingen 

forforståelse, eller erfaring, blot lyst til at arbejde med tingene i en afslappet atmosfære. 
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Tilmelding 

Tilmelding og spørgsmål stilles til koordinerende fysioterapeut Lonnie Wackerhausen på e-mail:  

 

Lonnie.wackerhausen@falck.dk 

 

Tilbud til gravide 

Der vil være mulighed for en gravid medarbejder at komme til behandling hos alle faggrupper samt deltage på hold tilrettelagt 

til den gravide. Den gravides symptomer afgør, hvilken faggruppe de skal opsøge. 

 

Fysioterapeut 

• Bækkensmerter, ondt ved bevægelser i større områder af kroppen 

• Smerter fra lænden 

• Væskeophobning, uro om natten, kramper fx i benene 

• Ergonomi, herunder behov for hjælpemidler 

 

Massør 

• Rene muskulære smerter 

• Væskeophobning 

 

Sygeplejersken  

• Vejledning ift. Søvn, stress, træthed, smerter, kvalme, hormon forandringer og fysiologiske forandringer 

• Der vil være god tid til at tale om de bekymringer og udfordringer medarbejderen føler i forbindelse med graviditeten 

 

Psykomotorisk terapeut 

• Hensigtsmæssig brug af kroppen, fx åndedræt, holdning og arbejdsstillinger som gravid 

• Justering af spændingsmønstre, herunder afspændingsteknikker 

• Forståelse for krop/psyke sammenhæng i din hverdag 

 

Kiropraktor 

• Undersøgelse og diagnostik af smerter direkte fra bækkenet eller ryggens led 

 

Zoneterapeut 

• Kvalme, forstoppelse, kramper, ødemer, søvnproblemer, hormonelle forstyrrelser samt bækken- og rygsmerter 

 

 

Sådan gør du 

Tilmelding 

Du har mulighed for at bestille tid via telefon på 70102042. Her oplyser du dit navn samt at du arbejder for Silkeborg Kom-

mune. Dette kan ske alle hverdage mellem kl. 8.00 og 21.00. 

 

Du har også mulighed for at bestille tid online via: booking.falckhealthcare.com. Her indtaster du første gang følgende koder: 

 

• Virksomheds-ID (FHC03381) 

• Bruger-ID (CPR-nummer med bindestreg) 

• Kodeord (Silkeborg@123) + herefter ændrer du dit kodeord 

• Vælg forløb. Opret et nyt hvis behovet er der 

• Vælg behandlingsform, og tryk ”Bestil tid” 

• Vælg klinik (orange tider er venteliste og grønne tider er ledige) 

• Vælg den ønskede tid ved at trykke på tiden 
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Glemt bruger-ID eller kodeord 

Har du glemt dit Virksomheds- eller bruger-ID, kontakt os venligst på 70102042. 

 

Har du glemt din adgangskode, kan du klikke på linket ”Glemt din adgangskode?”  

 

Booking af holdtræning, afspænding/psykomotorisk behandling og sundhedstjek 

Vælg den røde prik udenfor manden –”andre ydelser”. Hvis ikke den vælges, kommer ydelserne ikke frem til at kunne bookes. 

 

Tidsbestilling hos kiropraktor 

Husk at bestille dobbelttid hos kiropraktoren, hvis det er første gang, du bestiller tid eller starter på et nyt forløb. Et nyt forløb 

er fx også, hvis du kommer med samme problematik, men har haft en behandlingspause. Dette er for at give dig en forsvarlig 

undersøgelse og behandling.  

 

Klinikkernes placering 

 

Silkeborg: 

Silkeborg Sportscenter 

Århusvej 45, 8600 Silkeborg. 

 

Fårvang: 

Skovhuset 

Hedevej 1, 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. 07-20. Du kan se åbningstiderne på www.falckhealthcare.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 70102042. 

 

Spørgsmål 
Har du spørgsmål til sundhedsordningen, er du velkommen til at ringe til Organisation og Personale, Kim Hornbæk, på 

23742147 eller via e-mail til kim.hornbaek@silkeborg.dk. 

 

Husk at afmelde din tid, hvis du bliver forhindret.   


