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Ny klinik för Access Rehab på Åre Torg  
 
Access Rehab öppnar idag en ny klinik i Åre. Med den nya kliniken avser företaget 
ytterligare stärka sin närvaro i Östersund/Åre-regionen.  Årekliniken blir Access 
Rehabs åttonde klinik.  
 
-Det är mycket glädjande att vi nu öppnar Åre-kliniken för att göra vår närvaro komplett i 
Östersund/Åre-regionen, något som varit vår plan sedan öppningen av Östersundskliniken 
hösten 2016. Åre, som flera gånger utsetts till en av världens bästa skidorter passar vår 
profil perfekt och vi hoppas kunna hjälpa många med vår omfattande kunskap kring smärta 
och överbelastningsproblematik, säger  Andreas Bjurman , vd på Access Rehab. 
 
Access Rehab driver sedan 2008 specialistkliniker med inriktning mot motionärer och 
idrottare.  Företagets terapeuter kännetecknas av ett stort engagemang för sitt arbete och 
behandlingarna strävar efter att ge aktiva, individanpassade lösningar. Samtliga kliniker 
jobbar efter de mest moderna och evidensbaserade metoderna för att säkerställa bästa 
möjliga vård. Alla typer av smärta och överbelastningsproblematik behandlas och 
rehabiliteras. 
 
Kliniken i Åre kommer att ligga i helt nybyggda lokaler på Åre Torg som fortfarande är under 
uppbyggnad. De nya lokalerna väntas vara inflyttningsbara efter nyår och på grund av det 
öppnas tills vidare en tillfällig” pop-up-klinik” på Kurortsvägen 20. 
 
Sara Bjurström , tidigare verksam på kliniken i Vasastan, blir Access Rehabs terapeut i Åre: 
“Att få vara en del av Access Rehabs satsning i Åre och att få lyfta företaget på en ort där 
hälsan och kärleken till en aktiv livsstil står i centrum känns betydelsefullt! Vi får nu också 
möjligheten att ta hand om redan befintliga patienter, från våra kliniker runt om i landet, som 
valt att lägga sin semester i Åre.” 
 
Britta Johansson Norgren,  vinnare av Vasaloppet och långloppscupen är sedan länge en 
trogen kund på Access Rehabs Östersundsklinik: 
“Hos Access Rehab har jag fått snabb och kunnig hjälp vid skador, återhämtning och för att 
kunna optimera min prestation. Alltid ett bra bemötande och ett glatt gäng. Har även hunnit 
träffa Sara blev väl omhändertagen av henne. Bra inkänning och effektivt jobb.” 
 
Accessklinikerna består idag av åtta enskilda kliniker. I företaget arbetar drygt 30 personer 
och de senaste 10 åren har över 30.000 personer valt att bli omhändertagna på någon av 
företagets kliniker.  Företaget har över 1400 oberoende rekommendationer på Reco med ett 
snittbetyg på 4,7 av 5 möjliga.  Access Rehab planerar att öppna ytterligare kliniker på nya 
orter i inom kort.  
 
– Målet är att ta en ledande position i Sverige och etablera oss i Norge med terapeuter i 
ständig utveckling. Allt mer forskning visar att naprapater, kiropraktorer och fysioterapeuter, 



som jobbar evidensbaserat, är det bästa och mest kostnadseffektiva valet för patienter med 
muskel- och ledbesvär, säger  Andreas Bjurman. 
 
För ytterligare information kontakta:  
Sara Bjurström, leg kiropraktor Åre-kliniken 070-490 33 90 
Andreas Kågeman, klinikansvarig Åre/Östersund 070-160 64 01 
Andreas Bjurman, vd Accessklinikerna, tfn 076-634 60 74 ,  andreas@accessrehab.se  
Elenore Schmidt, marknads- och kommunikationsansvarig, tfn 070–850 85 25, 
elenore@accessrehab.se  
 
Access Rehab  driver specialistkliniker med inriktning mot motionärer och idrottare. På 
klinikerna arbetar drygt 30 personer, vd, marknads-och ekonomichef, naprapater, 
kiropraktorer, sjukgymnaster, idrottsmassörer och personliga tränare med lång erfarenhet av 
att diagnostisera, behandla, rehabilitera och förebygga smärta, överbelatsningsskador och 
arbetsrelaterade besvär mm. Access Rehab samarbetar med en rad idrottsklubbar och 
landslag, skolor med idrottsprofil, samt hjälper elitidrottare, som vunnit både svenska 
mästerskap, världsmästerskap och olympiska medaljer, med skadeförebyggande träning och 
behandling. 
 
Access Rehab har idag två kliniker i Stockholm och en i resp stad: Karlskrona, Åre, 
Östersund, Malmö, Falun och Oslo.  För mer information besök Access Rehab på 
www.accessrehab.se   www.accessrehab.no  
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