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Klinikken tilbyder forløb ved kiropraktor. Klinikken har to fuldtids kiropraktorer. Klinikken
tilbyder behandling i alle aldersgrupper, med lidelser i muskel og skelet systemet. Hanne Rytz
har særlig fokus og efteruddannelse i baby og børnebehandling.
Mads Wolthers har særlig fokus på træning og sportsskader.
Vi har et stærkt tværfagligt samarbejde med fysioterapeuter og læger samt massør og ligne i
området. Det tværfaglige forløb for dig som patient er vigtigt og vi tillægger derfor dette en stor
betydning i klinikken.
Der er mulighed for at bestille tid på telefon: 97823344.
Der laves ved næste patientkvalitetsundersøgelse, en undersøgelse af om behov for online
booking.
Klinikken har åbningstider, hvor der samtidig er telefonpasning:
Mandag - fredag 8.00-16.00. Såfremt der er ændringer i åbningstiderne, annonceres dette på
Facebook. Vores hjemmeside har et åbent Facebook vindue, således vil patienterne også blive
informeret der. Ferie annonceres på hjemmesiden og facebook.
Klinikken har mulighed for elektronisk kommunikation med øvrige primærsektor - såvel som
sekundær sektor.
Klinikken har henvisningsret til Røntgen, MR-scanning/CT-scanning via det offentlige.
Servicemål
Det er klinikkens målsætning at være den optimale samarbejdspartner og rådgiver i bestræbelsen
på at undersøge, diagnosticere og behandle funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet. Patientens
tryghed og tid til behandling sættes i højsæde. Klinikkens motto: Som patient er du i centrum.
Klinikken tilbyder konsultation samme dag eller senest 2 dage efter. Akutte patienter vil så vidt
det er muligt tilbydes en tid samme dag.
Telefonisk konsultation tilbydes, så vidt muligt, samme dag.
Parkeringsmuligheder eksisterer ca. 30 m fra klinikken. Klinikken ligger i gågaden, men der kan
sættes patienter af ved hoveddøren ved behov. Der er ikke handikap parkering lige uden for
klinikken.
Der er indrette specielt ”Pusle og amme rum” til vores mindste patienter, her findes der
puslebord, bleer og mikrobølgeovn.
Klinikkens toilet er tilpasset bevægelseshæmmede patienter.
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Der forefindes en tilfredshedsundersøgelse fra patienterne på vores hjemmesiden
www.hrkiro.dk.
Der opkræves gebyr på kr. 354,22 ved udeblivelse fra 1. konsultation og ved udeblivelser fra
opfølgende behandling kr. 236,15.
Priser reguleres ved Regionernes Lønnings- og Takst Nævn halvårligt.
Klinikkens personale:
Hanne Rytz (1972) Kiropraktor og indehaver
Mads Wolters (1983) Kiropraktor
Thea Sundstrøm (1958) Sekretær
Sussie Tatt Høgsgaard (1976) Sekretær
Klinikkens ansatte og indehavere deltager løbende på relevante efteruddannelses- og
kursusaktiviteter.
Klinikken er under akkrediteret gennem IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i
Sundhedsvæsenet).
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