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Vejledning til Talenter til anvendelse af Fysioterapeutordning
Efter kontakt med træner, egen læge eller eliteidrætskonsulenten kontaktes en af de
to fysioterapeutklinikker for det videre forløb.

Henvisning
Elite Aabenraa opfordrer talenter til at kontakte egen læge for at få en henvisning til
en fysioterapeut. Dette bør gøres samme dag, som der bestilles tid hos fysioterapeuten. Det kan være nok at ringe til sin læge og bede dem sende en elektronisk henvisning. Talenter kan modtage den første fysioterapeutiske behandling uden henvisning,
men vi opfordrer til, at henvisningen er med allerede første gang. Der kan naturligvis
være "akut" behandlingsbehov, hvor en henvisning ikke kan nås. Talenter kan ikke
modtage den næste fysioterapeutiske behandlingstid i samme behandlingsforløb, før
en henvisning fra egen læge er modtaget af klinikken.

Medbring
Talenterne skal huske at medbringe håndklæde og lagen til hver behandling og samtykkeerklæring (såfremt man ønsker det) første gang, man møder op på klinikken.

Til idrætsudøvere og forældre - har du en sundhedsforsikring?
Hjælp os med at bruge pengene bedst muligt - oplys derfor om du har en sundhedsforsikring i forvejen, der dækker fysioterapibehandling.
Børn kan være medforsikret hos sine forældre og opnå fordele. Eksempelvis gratis
sundhedsydelser som undersøgelse og behandling på privatsygehuse, fysioterapiklinikker, hos kiropraktorer og andre private klinikker, få massage mv.
Har du en ulykkesforsikring?
Hvilken ulykkesforsikring skal man vælge? Her er råd og eksempler på personer, der
skal til at vælge ulykkesforsikring.
En ulykkesforsikring giver mulighed for økonomisk sikring ved personskade og dødsfald sket ved ulykkestilfælde.
Prisen for en ulykkesforsikring afhænger af, om du ønsker en fritids- eller en heltidsulykkesforsikring samt af størrelsen af den forsikringssum, du ønsker at være dækket
for.
Det har også betydning, om du vælger en ulykkesforsikring med traditionel dækning
af ulykkestilfælde - eller en med udvidet dækning. Og om der ydes erstatning allerede
fra en méngrad på fem procent eller først fra en højere méngrad.
Vælger du en heltidsulykkesforsikring, vil prisen desuden afhænge af dit erhverv. For
eksempel skal en stilladsarbejder betale mere for forsikringen end en kontoransat.
(Kilde: Ankenævnet for forsikring)

