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j~ëë~ÖÉ=J==ÜîçêÑçê=
Fysiurgisk massage er både velvære og behandlende massage, hvor der arbejdes i 
dybden af musklerne med hænderne. Regelmæssig massage giver større overskud, 
velvære samt fornyet energi. Man behøver ikke at fejle noget for at få massage, da 
behandlingen også har en forebyggende effekt, der styrker kroppens immunfor-
svar, så den bliver stærkere over for udefra kommende påvirkninger.  

Fysiurgisk massage er med til at forebygge skader, hindre sygdom og forbedre ar-
bejdsmiljøet.   

cáêã~ã~ëë~ÖÉ=ÄÉí~äÉê=ëáÖ>=
Intet sygefravær er vel en virksomhedsleders lidt utopiske drøm, men at have et 
godt arbejdsmiljø og tage forebyggende initiativer er et realistisk mål. Fysiurgisk 
massage kan give et værdifuldt bidrag til at nå dette mål.  

Det gælder både inden for arbejdsområder hvor der er en del ensidigt og genta-
gende arbejde, men også arbejdsområder med større fysisk belastning af kroppen. 

Desuden skal værdien af personligt velvære ikke underkendes som en faktor i for-
hold til almindelig arbejdsglæde og tilbuddet om massage bruges i mange virksom-
heder til både at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. 

páäâÉÄçêÖ=_çÖíêóâ=çã=î~äÖ=~Ñ=Ñáêã~ã~ëë~ÖÉ=

• Medarbejdernes trivsel er vigtig for os.  Tilbud om massage er med til at give 
trivsel. Og så gør det da heller ikke noget, at nogle småskavanker bliver taget i 
opløbet inden det giver sygemeldinger.  

• Samarbejdet med Klinik24 er yderst tilfredsstillende. Merete er blevet et natur-
ligt og frisk pust i virksomheden. Vi har valgt mulighed for bruttolønsordning og 
har som virksomhed meget lidt administration af massageordningen.   

        

Torben Jensen, underdirektør 



eîçêÇ~å=âìååÉ=ÇÉí=ÑçêÉÖ™    
Der aftales normalt en fast ugedag hvor der tilbydes massage. Al administration af 
massageaftaler og booking kan Klinik24 stå for såfremt dette ønskes. 

I skal stille et lokale til rådighed. Massagebriks mv. medbringes af Klinik24. 

eî~Ç=âçëíÉê=ÇÉí=
Prisen er 180 kr. for 30 minutters massage (25 min + tid til omklædning). Medar-
bejderne skal selv medbringe lagner og håndklæder. Dette kan dog lejes for et min-
dre beløb.  

Kørsel og køretid er indeholdt i ovennævnte priser inden for en radius af 15 km, 
hvilket dog kræver at der er mindst 6 personer pr. gang. 

Der er mulighed for forskellige betalingsmodeller. Her er nogle eksempler på hvor-
dan det kan foregå: 

• Medarbejderne betaler fuld pris direkte til Klink24 ved behandlingen. 

• Bruttolønsaftale. Medarbejderne trækkes fast beløb hver måned i lønnen 
(laves tillæg til ansættelsesaftalen) – og der sendes faktura til firmaet. 

• Firmaet betaler hele massagen. 

• Firmaet betaler en del af massagen – resten betales af medarbejderne selv – 
evt. via bruttolønsaftale. 

    

pâ~ííÉÑçêÜçäÇ=Äêìííçä›åë~Ñí~äÉ=
Massage er skattefri for medarbejderen, hvis der er tale om behandling eller fore-
byggelse af en arbejdsbetinget skade. Da der er tale om fysiurgisk massage vil det 
altid have behandlende karakterer.    

Det er godkendt af SKAT, at der laves ordning med nedgang i bruttolønnen. Der 
skal være tale om fast nedgang i lønnen hver måned for et antal planlagte behand-
linger fx 2 pr. måned. Lønnedgangen skal være der, selv om der kun foretages 1 
behandling fx pga. ferie. 

Se fx SKATs hjemmeside for generel omtale af bruttolønsaftaler. 
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lã=häáåáâOQ=çÖ=ã~ëë›êÉå=
Klinik24 er et enkeltmandsfirma som ejes og drives 
af Merete Simonsen.  

Klinik24 tilbyder forskellige former for massage og 
fodbehandling. Dette gøres fra egen klinik og hos 
virksomheder.  

Massagen udføres af  fysiurgisk massør, som arbej-
der på fuldtid som behandler. Er uddannet SOSU-
assistent og har sideløbende arbejdet som dette og 
har derfor en bred sundhedsfaglig baggrund. Dette 
er med til at sikre et højt fagligt niveau i behandlin-
gen. 

Jeg er en kvinde på 53 år og bor i udkanten af Sil-
keborg. Jeg er udadvendt og har let ved at falde ind 
i en virksomheds kultur, samtidig med at jeg beva-
rer min personlige integritet. 

At jeg selv giver massagen hver gang er med til at 
sikre et kvalitetsprodukt. Desuden opnås et solidt 
kendskab til den enkelte virksomhed og den kultur 
som er i virksomheden. 

 

Medlem af foreningen af  

Danske Fysiurgiske Massører. 

Garant for uddannelsen og kvalitet 

i det udførte arbejde. 


