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Ny klinik för Access Rehab på
Östermalm

Access Rehab öppnar idag en ny klinik på Östermalm på Studio L’echelon. Med den
nya kliniken avser företaget ytterligare stärka sin närvaro i Stockholm.
Östermalms-kliniken blir Access Rehabs nionde klinik.
-Det är mycket glädjande att vi nu öppnar Östermalms-kliniken, som ett komplement till våra
två andra kliniker i Stockholm. Den nya kliniken ligger på Studio L’echelon som är ett
komplett träningscenter för cyklister. Vår klinik vänder sig såklart inte bara till cyklister men
valet av lokal passar väldigt bra in för den del av vår målgrupp som är aktiv och vi hoppas nu
kunna vara till hjälp för ytterligare personer i Stockholmsområdet, säger Andreas Bjurman,
vd på Access Rehab.
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Andreas Bjurman, VD Access Rehab
Access Rehab driver sedan 2008 specialistkliniker med inriktning mot motionärer, idrottare
och smärtproblematik. 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. Den nya Östermalmskliniken kommer att startas upp med två verksamma
terapeuter till att börja med. Den ena är Mattias Derfält som redan är verksam på Access
Rehabs klinik i Hammarby Sjöstad och den andra är Nathalie Eklund som är en
nyrektrytering. Nathalie har redan tidigare jobbat på Léchelon och hon är också en
framgångsrik cyklist.
Studio L’echelon, som är belägen på Nybrogatan 74 på Östermalm, drivs av Selby
Marshall, Lina Hansson och David Schwieler
-Att Access Rehab flyttar in är både fantastiskt roligt och viktigt för oss. Vi vill kunna erbjuda
allt för cyklisterna som tränar hos oss, och rehab är en viktig komponent tillsammans med
cykelträning, bikefit, massage, personlig träning och coachning. Access Rehab är otroligt
proffsiga och delar våra värderingar. Detta är pusselbiten vi saknat, och den passar perfekt! ,
säger Selby Marshall.
Jessica Clarén, träningsprofil och grundare till “She rides” är instruktör på L’echelon.
-Väldigt kul att vi kan erbjuda professionell terapeut-kunskap på Studio L’echelon! Jag är
sedan många år kund och samarbetspartner med Access Rehab och jag har alltid fått väldigt
bra, proffsig och målinriktad behandling supersnabbt när jag behövde det! För mig har det
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varit ovärderligt och jag är väldigt tacksam över vårt samarbete och glad att vi nu finns under
samma tak."
Access Rehab består idag av nio enskilda kliniker och planerar att öppna ytterligare kliniker
inom kort. Över 2100 personer har valt att lämna en oberoende rekommendation om
företaget på Reco med ett snittbetyg på 4,6 av 5 möjliga.
– 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.
För ytterligare information kontakta:
Andreas Bjurman, vd Access Rehab, 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 samt all
typ av smärtproblematik 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, överbelastningsskador 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 tre kliniker i Stockholm och en på resp ort: Karlskrona, Järnavik, Åre,
Östersund, Falun och Oslo. För mer information besök Access Rehab på
www.accessrehab.se www.accessrehab.no
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