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Ny klinik för motionärer och idrottare i Falun
Nu öppnar en ny klinik till hjälp för motionärer och idrottare i Dalarna som vill
förebygga eller behandla sina skador. Kliniken i Falun blir företaget Access Rehabs
sjätte i landet.
– Genom professionell hjälp kan motionärer och idrottare mycket snabbare komma tillbaka
efter skador. För oss blir det väldigt roligt att verka i idrottsstaden Falun i närheten av
riksskidstadion Lugnet där världsmästerskapen flera gånger arrangerats, säger Andreas
Bjurman, vd på Access Rehab.
Access Rehab driver specialistkliniker med inriktning mot motionärer och idrottare.
Företagets terapeuter kännetecknas av ett stort engagemang för sitt arbete och
behandlingarna strävar efter att ge individanpassade lösningar på kundernas besvär.
Samtliga kliniker jobbar efter de mest moderna och evidensbaserade metoderna för att du
som kund ska få svar på vad som orsakat just dina besvär. Alla typer av besvär från
“kontors-nacke” till överbelastningsproblematik tas om hand och behandlas.
Emma Graaf, Falun, tävlar i en av världens tuffaste konditionsidrotter, triathlon och har
sedan flera år tillbaka ett samarbete med Access Rehabs Stockholmskliniker.
-För mig har Access Rehab varit en stor del av min snabba rehabilitering från den fraktur jag
fick i vänster ben 2016 pga en ridolycka. Att nu få specialistkompetens lokalt, utan att
behöva åka till Stockholm är för mig fantastiskt i min vardag som elitidrottare.
Kliniken Access Rehab Falun öppnar 15 januari 2018. Klinikansvarig är Johan Kvarnström,
fysioterapeut och verksam inom landstinget, rehab och ortopeden, sedan 2009.
– Access Rehab har lång erfarenhet av behandling och träning och kommer att kunna hjälpa
många idrottare och motionärer i Dalarna. Det känns oerhört roligt att nu få vara med på
Access Rehabs etablering i Falun, säger Johan Kvarnström.
Fredrik Näslund, tränare i Leksand IF om Johan:
- Johan var ansvarig sjukgymnast för Falu IF när jag var aktiv där. Han hade stor del i att jag
kunde hålla mig fri från större och längre skadefrånvaro, vilket bidrog till att jag kunde
prestera på en hög nivå. Att det nu finns möjlighet via Access Rehab och Johan att få hjälp
som idrottsaktiv i Dalarna är något att ta vara på!
Access Rehab har sedan tidigare redan fem kliniker i Stockholm, Karlskrona, Östersund och
Malmö. Där arbetar sammanlagt ett trettiotal naprapater, kiropraktorer, fysioterapeuter och
massörer som tillsammans har omfattande erfarenhet av förebyggande och rehabilitering av
idrottsskador. Access Rehab planerar att öppna ytterligare kliniker på nya orter i inom kort.

– Målet är att ta en ledande position i landet med terapeuter i ständig utveckling. Allt mer
forskning visar att naprapater, kiropraktorer och fysioterapeuter är det bästa och mest
kostnadseffektiva valet för patienter med muskel- och ledbesvär, säger Andreas Bjurman.
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Access Rehab driver specialistkliniker för idrottare. På klinikerna arbetar naprapater,
kiropraktorer, sjukgymnaster, idrottsmassörer och personliga tränare med lång
erfarenhet av att diagnostisera, behandla, rehabilitera och förebygga idrottsskador
och arbetsrelaterade besvär. Access Rehab är även distributör för Redcords
behandlings- och träningsutrustning samt utbildningar i Neurac och Active.
Utvecklandet av metoderna och utrustningen bygger på vetenskapliga studier och
erfarenhet inom rehabilitering och elitidrott. Access Rehab samarbetar med
idrottsklubbar och hjälper elitidrottare, som vunnit både svenska mästerskap,
världsmästerskap och olympiska medaljer, med skadeförebyggande träning och
behandling.
Access Rehab har idag två kliniker i Stockholm, en i Karlskrona, en i Östersund och en i
Malmö. För mer information besök Access Rehab på www.accessrehab.se

