
M å n a d e n s  p r o f i l
Åke Embretzén

Lugnets Fysiocenter

Vår verksamhet är hälso- och sjukvård med sjukgymnaster, läkare, 
massör och gym.

Vi är 4 sjukgymnaster som tar emot dig med idrottsskador, smärta samt problem
från rörelse/stödjeorgan och nervsystemet. Detta gäller såväl gamla som nya skador. 
Remiss krävs ej.

Man behöver inte vara patient för att kunna träna hos oss, utan vi har en välutrustad 
träningshall med såväl träningsmaskiner som fria vikter i två våningsplan som utnyttjas 
av både gammal och ung. 

Välkommen för en bedömning av en gammal eller en akut skada, eller för att påbörja din nya livsstil!
Mats,  Åke, Jenny, Rikard, Per, Camilla
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Åke Embretzén
Leg. sjukgymnast, VD, ekonomiansavarig.

Grundade Lugnets Fysiocenter 1991 tillsammans med Mats Gezelius 

Den hjälp jag själv fick under min aktiva idrottskarriär som handbollsspelare och mitt intresse för 
friskvård var det som gjorde att jag valde att bli sjukgymnast.

 Examen 1983, Karolinska institutet, Stockholm

 - Certified sportsphysiotherapist
 - Akupunktur

 Huvudsaklig inriktning: idrottsmedicin, knä-, axel- och fotskador.

 Tidigare erfarenheter:
 - Falu lasarett
 - LIVI

Andra intressen jag har är musik, sjunger barbershop i kör och kvartett,
mat, goda viner och whiskey, golf, tennis.
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Vi har använt journalsystem från RixData sedan 1993. Det vi tycker är det bästa med WinEazy är att ”allt” finns i 
samma program. Det är lätta menyer och programmet utvecklas efter önskemål.

Det är lätt att se att alla patienter blir registrerade genom att använda tidbok och registrering, smidigt med 
dagsrapporter och statistik, smidigt med journalföring och remissvar / intyg etc.

Det vi kan säga om RixData som leverantör och samarbetspartner är att de ger snabb service och trevligt 
bemötande. De är lyhörda för att förändra, anpassa och förbättra programmet. Vi är väldigt nöjda.

    

     Kontaktuppgifter

    Lugnets Fysiocenter AB
    Svärdsjögatan 28    
    791 31 Falun

    Åke Embretzén  
    Telefon: 023 - 635 70
    Epost: ake@fysiocenter.se
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