
Fysio Forum är en sjukgymnastklinik i 
Kungsbacka. Här jobbar sjukgymnaster/
fysioterapeuter med många års erfarenhet. 
Fysio Forum är en sjukgymnastikmottagning 
som vill ge dig en miljö som stimulerar till rörelse och glädje. Vi 
tror att alla människor har en möjlighet till att nå bättre hälsa och välbefinnande.
Vi är här för dig!

Vårt mål är att du ska må bra. Sjukgymnastens/Fysioterapeutens viktigaste uppgift 
är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som 
medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet. Sjukgymnaster/Fysioterapeuter 
har en vetenskapligt underbyggd kompetens att hjälpa människor att stärka sin 
hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna 
möta livets krav. Vi Fysio Forum, vill anpassa din behandling efter dina behov. 
Tillsammans med dig lägger vi upp en plan och en målsättning. Ditt behandlings-
upplägg kan bestå av manuell behandling och/eller träning. Rehabiliteringen sker i 
samråd med vårdaktörer som är viktiga för dig. Det krävs ingen remiss och det står 
dig fritt att välja vilken sjukgymnast/fysioterapeut du vill gå till. Vi har avtal med 
landstinget och har samma taxa som landstingets egna mottagningar. Avgiften 
ingår i högkostnadsskyddet.
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WinEazy Guld journalprogram
Vi använder sedan många år RixData journalsystem och det 
sparar oss mycket tid med det administrativa arbetet. När 
landstinget införde nytt system för rapportering (Mimer/Filur) 
så var RixData på plats hos oss och hjälpte till. Det var 
uppskattat!

Fysio Forum Historia
Sedan 1994 har våra erfarna sjukgymnaster fått Nordhallands invånare att må 
bättre. Därav namnet, Nordhallands Sjukgymnastik som företaget hette när det 
först startade, 1994. Vi fortsatte att utvecklas och vår kundkrets blev allt större och 
större. Kunderna kom inte längre endast från Nordhalland, och därför bytte vi, 
2003, namn till Fysio Väst. Året 2013 var ett stort år för oss och alla våra nöjda 
kunder. Vi öppnade då nämligen vår nya firma, Fysio Forum, där vi nu hjälper alla 
med våra professionella sjukgymnaster/fysioterapeuter. I våra nyrenoverade lokaler 
kommer du mötas av värme, glädje, engagemang och expertis.

Rehabiliteringen sker i samråd med vårdaktörer som är viktiga för dig. Det krävs 
ingen remiss och det står dig fritt att välja vilken sjukgymnast/fysioterapeut du vill 
gå till. Vi har avtal med landstinget och har samma taxa som landstingets egna 
mottagningar. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Kontakt
Fysio Forum
Kraftvägen 6
434 37 Kungsbacka

Telefon: 0300-32 32 00
E-post: info@fysioforum.se
Hemsida: www.fysioforum.se
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