
Virtuel
Sundhed i
Silkeborg
Kommune

Supplement til behandling i klinikken



Virtuelle tiltag, som supplement til den manuelle behandling i klinikken

Du kan stadig møde fysisk op til behandling
hos din fysioterapeut

Derudover har du følgende muligheder:

• Online fysioterapi
– personlig konsultation hjemme hos dig

• Falcks træningsapp
– nem og lige ved hånden

• Online ergonomisk vejledning
– godt arbejdsmiljø giver bedre fokus 

• Online træning
– aktive pauser sammen med dine kollegaer

Vidste du?

”At smil, det smitter – også virtuelt”
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Som supplement til den manuelle behandling i klinikken er der nu mulighed for at møde din  fysioterapeut online.

Online fysioterapi – personlig konsultation hjemme hos dig

Muligheder ved online fysioterapi

• Falcks fysioterapeuter rådgiver dig                                     
Hvordan forebygger og lindrer du smerte og ubehag – f.eks. 
belastningsskader, ryg- og nakkesmerter, hovedpine, stivhed i 
kroppen m.m.

• Adgang til “Falck Træning”.                                                  
En app som indeholder simple men effektive øvelser, 
sundhedsråd og et personligt tilpasset program – Du kan skrive
til fysioterapeuten direkte i appen, hvis du bliver i tvivl om 
noget. Du kan også få tilpasset øvelserne efterhånden som det 
bliver nødvendigt. Adgang til Falck Træning fås ved behov i 
forlængelse af din konsultation ved fysioterapeuten.

• Online ergonomisk vejledning                                               
Fysioterapeuten gennegår din hjemmearbejdsplads og sikrer, at 
du sidder bedst muligt. Vi gennemgår f.eks.: Arbejdsstilling, 
Belysning , Rum temperatur og udluftning.                                
Vi tager herefter en god snak om generel sundhed og giver tips 
og tricks til en sund og produktiv hjemmearbejdsdag. Det kan
f.eks. være små pauser, walk and talks samt øvelser for nakke.
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Ring 70 10 20 42 og book en tid

Er du vant til at booke tider online, kan du booke
direkte her www.falckhealthcare.dk/silkeborg

http://www.falckhealthcare.dk/silkeborg


Sådan booker du til online (og manuel) Fysioterapi

Valget er dit – det er let og enkelt

• Log in på FHC booking, som du plejer via www.falckhealthcare.dk/silkeborg

• Vælg behandlingsforløb, behandlingsform, klinik og behandler

• Vælg online konsultation

• Du får tilsendt et link senest 10 minutter før din tid.

• Du modtager bekræftelse og reminder, hvis du har husket at skrive dit telefon 
nr. under Profil

Ring, hvis du har brug for hjælp

• Hvis tiden ikke passer, kan vores fysioterapeuter i Falck huset også hjælpe dig
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Få Hjælp

70 10 20 42
hverdage

08.00-21.00

Første gang du logger ind:

• Virksomheds ID: FHC03381

• Bruger ID: CPR-nummer (med bindestreg)

• Midlertidig kode: Silkeborg@123 (bruges kun første gang)

http://www.falckhealthcare.dk/silkeborg


Online træning – aktive pauser sammen med kollegaerne

Bedre fysisk og mental trivsel – sammen med kollegaerne, 
men på afstand

Kom i bedre form og bedre humør med motion med kollegaerne. 
Det øger velvære og koncentration og mindsker risiko for smerter 
og skader.

• Smarts breaks
med kollegaerne. Her laver vi træning i 10-15 minutter, øvelser 
for dig, der sidder meget stille i  hverdagen

• Holdtræning
med bl.a. yoga, grundtræning, pilates og styrketræning med 
egen kropsvægt. Varighed 30-60 minutter  

Sådan deltager du

• Klik på linket I holdtræningsoversigten

• Skru op for lyden og mute din speaker

Vidste du?

”At sundhedsstyrelsen anbefaler mindst 30 
min moderat til høj aktivitet hver dag”*
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Kilde: *Sundhedsstyrelsen, sst.dk

https://www.sst.dk/da/viden/fysisk-aktivitet/anbefalinger-om-fysisk-aktivitet/voksne-under-65-aar

