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Ny klinik för Access Rehab på Jaeren
Access Rehab öppnar en ny klinik på Jaeren, utanför Stavanger. Den nya kliniken blir
Access Rehabs andra klinik i Norge och är ytterligare ett steg i företagets målsättning
att etablera sig på den norska marknaden. Jaeren blir företagets tionde klinik totalt
sett.
Access Rehab driver specialistkliniker med inriktning mot smärtproblematik sedan 2008.
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 och alla
typer av smärt- och överbelastningsproblematik tas om hand. Företagets målgrupp består till
stor del av aktiva människor men alla typer av smärtrelaterade besvär behandlas. .
Det är mycket glädjande att vi nu öppnar Jaeren-kliniken som ett komplement till vår klinik i
Oslo och vi hoppas kunna sprida vår kunskap och vara till hjälp för ytterligare personer i
Norge, säger Andreas Bjurman, vd på Access Rehab.
Kliniken Access Rehab Jaeren öppnar idag och kommer att drivas av fysioterapeut Marthe
Aalerud, tidigare anställd på Access Rehab Vasastan i Stockholm, och hennes sambo Ådne
Underhaug som är naprapat.
-Det känns superroligt att vara med på Access Rehabs utveckling i Norge. Vi ser fram emot
att komma igång!, säger Marthe Aalerud.
George Bjälkemo, världsmästare SwimRun 2019, kund på Access Rehab sedan många år:
-Access Rehab har alltid varit ett självklart val för mig som idrottare. Marthe är inte bara
riktigt duktig på att behandla, hon har också förståelse för allt vad idrottande innebär och ett
stort personligt engagemang som både inspirerar och motiverar!
Access Rehab har sedan tidigare totalt nio kliniker i orterna Stockholm, Falun,
Karlskrona/Järnavik, Östersund/Åre och Oslo. Där arbetar sammanlagt ett trettiotal
naprapater, kiropraktorer, fysioterapeuter och massörer som tillsammans har omfattande
erfarenhet av behandling och rehabilitering av överbelastningsproblematik och motions- och

idrottsskador. Företaget planerar att öppna ytterligare kliniker och bredda verksamheten
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:
Kenneth Berg-Hansen, klinikansvarig Norge, tfn 0047-416 02 383 ,
kenneth@accessrehab.no www.accessrehab.no
Andreas Bjurman, vd Accessklinikerna, tfn 08-120 360 11 , andreas@accessrehab.se
Elenore Schmidt, marknads- och kommunikationsansvarig, tfn 070–850 85 25,
elenore@accessrehab.se www.accessrehab.se

Access Rehab har under 2 års tid samlat ihop 2460 oberoende rekommendationer
på www.reco.se med ett snittbetyg på
4.6 av 5 möjliga.

