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Branche: Behandling, genoptræning, træning og sundhed  

Produkter / ydelser: 

 

Fysioterapi, kostrådgivning, personlig træning, diagnose specifik træning, 

holdtræning, livsstilforløb, vægttabsforløb, massage. 

Niels Honores bog og foredrag ”Altæderens guide til en sundere hverdag” 
1/3 af omsætning er baseret på offentlige tilskud.  

Markedsområde: Roskilde og nabokommuner 

Målgruppe(r): 
 

Personer med problemer i bevægeapparatet. Ryg, nakke, skulder, hofte, knæ, 
fødder. 

Personer der har en livsstils sygdomme. Diabetes, cancer, lunge, hjerte, demens. 
Personer som har kroniske lidelse. Sklerose, parkinson, følger efter apoplexi..  

Personer der er i risiko for at udvikle sygdom grundet deres livsstil.  

Vi har erhvervsaftaler, uden det er vores primære fokus. 

Konkurrenceparametre: Service, faglighed, hurtig leverance, bredt ydelses udvalg og pris. 

Konkurrenter: 

 

Kommunnal genoptræning  

Andre fysioterapi-klinikker 
Fitnesscentre 

Leverandører: Udviklingspotentiale på produktsalg.  

Økonomi: Positiv drift som vi skal udvikle. 

Medarbejdere: 25 

Styrker: 

 

Faglighed, tværfagligt samarbejde og god stemning. 

Bredt ydelses udvalg målrettet vores målgruppers problemstillinger.  
Dedikeret medarbejdere.  

Svagheder: Vi skal forbedre økonomien med det formål at kunne udvikle vores fysiske rammer.  

Historik: 

 

FysioDanmark Roskilde er ejet af fysioterapeuterne Niels Honore og Niels Erichsen.  

FysioDanmark Roskilde er en virksomhed der arbejder med en bred tilgang til 
sundhed samt forebyggelse, behandling af skader og livsstilssygdomme. Gennem 

den nyeste viden og et tværfaglige samarbejde er vi i stand til at skabe de bedste 
forudsætninger for sundhedsfremme, livsstilsændring, behandling og træning. 

 
I vores tilgang til behandling, sundhed og forebyggelse, bliver man mødt af faglige 

teams. De faglige teams består af: fysioterapeut, diætist, ergoterapeut, 

sygeplejerske, personlig træner, stress coach.  
Disse teams hjælper personer med nedenstående problemstillinger: 

Bevægeapparat (ryg, nakke, skulder, knæ, hofte) 
Sund livsstil (diabetes, cancer, lunge, demens,  

Kroniske sygdomme (Parkinson, sclerose, apoplexi)  

 
På 12 år har virksomheden udviklet sig fra at være en traditionel klinik for 

fysioterapi, med indlejre til i dag at have en ansatte. Vi har gennem de sidste år 
udviklet vores faglighed til tværfaglige teams.  

Fremtidsvisioner: 

 

Vores største udviklingspotentiale er at fastholde personen i virksomheden for 

således at sikre varig bedring af personens skavank og helbred. 
Vi ønsker at videreudvikle virksomheden således at vores fysiske rammer kan 

matche vores målgruppe.  

 
 

 
 

1) Ønsket bestyrelses profil 



 
 

Generelt om baggrunden 
for ønsket om en ny 

bestyrelse 

Vi har drevet virksomheden i 12 år uden bestyrelse. Vi oplever et behov for at 
få kvalificeret sparring og rådgivning til vores videre udvikling og drift. Vi er 

lykkedes med stærk faglighed og ønsker, med dette som fundament, at 
videre udvikle virksomheden og økonomien.  

Generelt om 

forventninger til 
bestyrelsesarbejdet 

Løbende dialog og sparring med fokus på økonomi, drift optimering og 

ledelses sparring vedr. organisations udvikling. 
Kvartalsvis møder og mellemliggende dialog efter behov via telefon og e-mail. 

Den ønskede 

bestyrelsesformands 
profil 

Vi søger efter en person der kan rådgive og udfordre os i vores strategi, 

økonomiske prioriteter og daglige drift. Gerne med hands on erfaring på 
økonomisk optimering og drift. Personen skal have erfaring med flere 

ejerleder SMV. Personen behøver ikke at have kendskab til branchen. Gerne 
med en udfordrende og proaktiv adfærd.  

 


