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Vi hjälper dig så du slipper ha ont!
För oss är det självklart att erbjuda en modern, evidensbaserad vård, och att ständigt hålla
oss à jour med nya forskningsrön inom diagnosticering, behandling och träning.
Vi satsar strategiskt på kompetensutveckling där alla terapeuter får kontinuerligt
vidareutbildning så att du alltid kan vara trygg i att få modern och effektiv vård.
Några exempel på den mängd besvär som behandlas på klinikerna är nack- och
skulderbesvär, axel- och ländryggsbesvär samt knä- och fotledsbesvär.
Fler symptom som vi behandlar

Våra behandlingar

Djup bålmuskelträning - Dry Needling - Hemträning
Löpband -Mammamageträning - Manipulation
Massage - Medicinsk Akupunktur - Medicinsk Laserbehandling
Nervmobilisering - Neuracbehandling- Personlig träning
Pressur - Screening- Stretching Stötvåg - Ultraljudsdiagnostik - Alter G
Behandlingar
Använd din sjukvårdsförsäkring hos oss! Vi har samarbetsavtal med de flesta försäkringsbolagen.
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Vilka är vi?

På Access Rehabs klinker arbetar ett trettiotal naprapater, kiropraktorer, fysioterapeuter och
idrottsmassörer. Tillsammans har vi omfattande kunskap av överbelastningsproblematik.
Medarbetare

Föreläsningar och Utbildningar

Jobbar du på ett företag som vill motivera personalen till att må bra och hålla sig frisk genom
motion och idrott? Eller är du medlem i någon idrottsförening där man strävar efter att få ut
det mesta av sin träning inför kommande tävlingssäsong? I så fall kan du boka oss för en
föreläsning inom ämnet ”Förebyggande träning och träningsoptimering"
Föreläsningar

Evidensbaserad utbildning på Access Rehab för fysioterapeuter, naprapater och
kiropraktorer. Vi anlitar regelbundet världskända specialister inom områden såsom
diagnosticering, fysioterapi och andra behandlingsmetoder.
Access Rehab Academy
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Samarbeten

För Access Rehab är det naturligt att samarbeta med olika aktörer för att ge våra och deras
kunder en ännu bättre service och upplevelse.
Vi samarbetar också med ett antal framgångsrika elitidrottare.

Var finns vi?

Vi vill att så många som möjligt ska kunna få hjälp av våra skickliga terapeuter. Därför
planerar vi att under de närmaste åren start fler kliniker. Idag finns vi i åtta moderna kliniker
på sju orter: Stockholm, Karlskrona/Järnavik, Östersund/Åre, Falun och Oslo.
Våra kliniker

2010 startades bolaget Access Rehab. Företaget driver specialistkliniker med inriktning mot
motionärer, idrottare och smärtproblematik.
Access Rehab
Sveavägen 159
113 46 Stockholm
Telefon: 010-202 30 20
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