
M å n a d e n s  p r o f i l

Vi är en privat sjukgymnastmottagning med 8 legitimerade sjukgymnaster. 
Vi är verksamma enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik eller arbetar 
under vårdavtal med Region Skåne. Vi har särskild kompetens inom rörelse 
och stödjeorganens sjukdomar, neurologiska sjukdomar, reumatologiska 
sjukdomar, psykosomatiska sjukdomar, hjärtrehabilitering samt ergonomi.

När vi sökte journalsystem tittade på 
flera olika och fann att WinEazy var 
mycket användarvänligt även för den 
som inte är intresserad av data. Det var 
mycket lätt att komma igång med att 
använda och det går snabbt att 
registrera patienter.

Vi använder WinEazy journalsystem för att skriva våra 
journaler. Det är lätt att välja ut vilka sökord man villl 
använda och därefter så hjälper programmet till så att man 
följer den strukturen varje gång man skriver t.ex. ett 
status. Det är också grunden för våra räkningar till Region 
Skåne och vår bokföring.  

Mottagningen
I vår nyrenoverade träningslokal får du 
hjälp med rehabilitering av sjukgymnast 
s o m t i l l s a m m a n s m e d D i g g ö r e t t 
individuellt anpassat träningsprogram för 
just Dina besvär.

När du blivit bättre och klarar träningen på 
egen hand så kan du köpa träningskort och 
träna på tider som passar just Dig.
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Det vi uppsakttar med RixData som 
samarbetspartner är deras snabba och kunniga 
support. Vi har använt systemet under många 
år och är nöjda.

Som sjukgymnast behöver man ett bra journalsystem för att underlätta så 
mycket som möjligt framförallt när det gäller journalföringen. Vi har höga 
krav på oss att vi ska skriva utförliga och strukturerade journaler och 
journalsystemet ger ett bra stöd. Vi kan absolut rekommendera WinEazy.

Verksamheten
Vi har vidareutbildning inom följande områden:

Ortopedisk manuell terapi (OMT)
Akupunktur, manuell eller elektrisk stimulering
Medicinsk träningsterapi (MTT)
Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) eller 
McKenziemetoden
Avspänning och basal kroppskännedom
Behandling och träning vid neurologisk sjukdom eller 
skada
Hjärtrehabilitering
Psykosomatik
Medicinsk yoga
Mindfulness
Yrsel och balansrubbningar
Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Besöksadress
Landskronavägen 7A
252 32 Helsingborg.

www.raapunkten.se
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