Nibe

Fysioterapi
& Fitness

Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter
En stor del af sygefraværet i danske
virksomheder skyldes de såkaldte
“folkesygdomme” som ondt i ryggen,
hovedpine, muskelsmerter m.m.
Ingen arbejdsgiver er i tvivl om omkostningerne - såvel økonomiske som
praktiske - ved medarbejderes sygefravær.
Ofte kan sygefraværet mindskes betragteligt med en ganske begrænset
investering i forebyggelse, der samtidig er en del af en attraktiv personalepolitik.

Træning for alle
Træning har til formål at bedre kroppens fysiske færdigheder og dermed
mindske sygefraværet. Ved funktionelle lidelser i bevægeapparatet er
speciﬁk træning en væsentlig faktor for
hurtig tilbagevenden til arbejdet samt
en normal tilværelse.
Med individuelle træningsprogrammer
og professionelt udstyr sikrer vi, at
hver bruger får maksimalt udbytte af
sin træning.
Vi har pr. 01.08.07 opstartet et nyt
komplet træningscenter ca. 350 kvm2
udstyret med NAUTILUS` nyeste serie
inden for styrketræning samt kredsløbs
maskiner der repræsenterer løbebånd,
ellipsetrænere, steppere samt cykler.

Arbejdsgiverbetalt
Ingen betvivler værdien af fysisk træning under kontrollerede og professionelle forhold i relation til det generelle
velbeﬁndende. I dag er medarbejdere
mere værdifulde end nogensinde før
- dels grundet mangel på arbejdskraft
og dels grundet den stigende specialisering. Et helt eller delvist arbejdsgiverbetalt træningsprogram er både
et stærkt personalegode og en uhyre
fornuftig investering.

Fradragsberettiget
Behandling og forebyggende konsultationer hos fysioterapeut er fuldt ud
fradragsberettigede for virksomheden
og inﬂuerer ikke på den enkelte medarbejders personlige indkomst.
Gennem sundhedsordningen er der
også mulighed for at benytte alle faciliteterne ved Nibe Fysioterapi & Fitness
med en fordelagtig rabat.

Regler og overvejelser til
fremtiden
Det er ved lov nr. 389 af 6/6-2002,
vedtaget pr. 1. januar 2002, muligt
for virksomheden at betale for fysioterapeutbehandling med forudgående
lægehenvisning, forudsat det er en
ordning, der tilbydes alle ansatte i
virksomheden.
Udgifterne er fuldt fradragsberettigede.
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Siden 1. januar 2003 har disse regler
også været for selvstændigt erhvervsdrivende, bestyrelsesmedlemmer,
ægtefæller, m. ﬂ. som af virksomheden
er bestemt.
Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte
sundhedsudgifter forudsætter, at undersøgelse og behandling er fagligt begrundet, og at der foreligger en lægehenvisning til fysioterapibehandling
(gælder dog ikke til træningsdelen),
samt at det er en del af virksomhedens
generelle personalepolitik og at ordningen gælder alle ansatte.
Det er frivilligt om den ansatte ønsker
at deltage i ordningen.
Der behandles kun arbejdsrelaterede
skader, hvorfor gamle skader som
IKKE har relation til arbejdsmarkedet
ekskluderes.

Hvad kan vi tilbyde
• Professionel og kvaliﬁceret hjælp.
Ergonomisk rådgivning eller eftersyn af en medarbejders arbejdsplads m.h.p. at korrigere eller forebygge arbejdsrelaterede skader.
Vurdere om hvorvidt behandlingen
skal foregå som bløddelsbehandling
af opspændt muskelvæv, eller om
der skal en mere helhedsorienteret
fysioterapeutisk analyse/behandling
til.
• Behandling på arbejdspladsen
• Genoptræning hos Nibe Fysioterapi
& Fitness

• Fysioterapeutisk rådgivning, hvilket
bl.a. tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Der rådgives bl.a. om
den enkeltes muligheder for forebyggelse af eventuelle arbejdsrelaterede skader.

Formålet med sundhedsordningen
• Nedbringe/reducere sygefraværet.
• Nedbringe/reducere arbejdsskader.
• Øge effektiviteten hos den enkelte
medarbejder gennem arbejdstilfredshed.
• Fleksibelt
• Ingen ventetid
• Ingen krav om lægehenvisning til
fysioterapeut (med mindre det er et
behandlingsrelateret problem)
• Fleksible åbningstider i klinikken og
i træningscentret
• Enkelt
• Medarbejdere medbringer rekvisition fra arbejdsgiver
• Direkte tidsbestilling
• Virksomheder med sundhedsforsikring kan kontakte os direkte for
hurtig behandling.

Sådan kommer du videre:
Du er velkommen til at kontakte os
telefonisk eller personligt og høre mere
om mulighederne for at styrke det
almene velbeﬁndende for dine ansatte.
Vi gør opmærksom på, at enhver henvendelse naturligvis behandles med
den fornødne diskretion.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud
på den helt rigtige løsning til netop
din virksomhed og dine ansatte på tlf:
98353680 eller via e-mail:
info@nibefysioterapi.dk

