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Pressmeddelande Järnavik 2019-05-02

Ny klinik för Access Rehab i Järnavik
Access Rehab öppnar idag en ny klinik i Järnavik, Ronneby. Med den nya kliniken
avser företaget ytterligare stärka sin närvaro i Blekinge-regionen. Järnavik-kliniken
blir Access Rehabs åttonde klinik.
-Det är mycket glädjande att vi nu öppnar Järnavik-kliniken, som ett komplement till vår klinik
i Karlskrona. Den nya kliniken ligger mitt i ett nätverk av leder för kajak, båt, cykling och
vandring som går igenom Unescos biosfärområde i Blekinge Arkipelag. Det passar väldigt
bra in för den del av vår målgrupp som är aktiv och gillar outdoor-aktiviteter och vi hoppas nu
kunna vara till hjälp för ytterligare personer i Blekingeområdet, 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 Järnavik är vackert belägen på Pensionat Järnavik som drivs av Ninni Norberg
Pfeifer, tidigare verksam på Access Rehabs klinik i Karlskrona, och hennes man Lars
Norberg Pfeifer.
-Jag ser fram emot att hand om både nya och tidigare kunder till Access Rehab på
Järnavikskliniken. Kliniken ligger mitt i naturen och ett besök här kan kombineras med lite
frisk havsluft, säger Ninni Norberg Pfeifer.
Beatrix Cser är en age group triathlet som tidigare besökt Ninni på Karlskronakliniken när
hon behövt lite hjälp.
“Ninni är en superfin, glad och omtänksam människa med mycket professionell kunskap!
Jag har alltid fått väldigt bra och målinriktad behandling supersnabbt när jag behövde det!
Tacksam för att ha en sådan kunnig, och inte minst, glädjefull terapeut!"
Accessklinikerna består idag av åtta enskilda kliniker. I företaget arbetar drygt 30 personer
och de senaste 10 åren har över 35.000 personer valt att bli omhändertagna på någon av
företagets kliniker. Företaget har över 1900 oberoende rekommendationer på Reco med ett
snittbetyg på 4,6 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 fortsätta vår etablering 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.
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För ytterligare information kontakta:
Ninni Norberg, leg kiropraktor Järnavik-kliniken 076-052 18 64 ninni@accessrehab.se
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, Falun och Oslo. För mer information besök Access Rehab på
www.accessrehab.se www.accessrehab.no
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