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Klippekort   

Behandlinger til serviceassistenter, 
servicemedarbejdere, rengøringsassistenter 
og portører ansat på AUH er finansieret via 
midler fra Det Social Kapitel – og er gratis.

Afdelingsledelsen kan købe klippekort til 
alle øvrige AUH ansatte.

Klippekort á 10 klip kr. 2600,-

Henvend dig til Afløserkontoret:

Sekretær Karin Schrøder Sørensen
kariso@rm.dk eller 78460 3742

Booking
• Telefon 2119 2206 mandag-fredag 

Kl. 7:30-8:30 og igen kl. 11:30-12:30

• Eventuelt afbud skal ske hurtigst muligt  
- så andre kan få glæde af tiden

Her finder du os
NBG: Barthsgade 1, kælderen

SKS: Hovedindgang J, Krydspunkt J4M13 

Klinik for Sundhed 
og Forebyggelse

- Fordi glade medarbejdere 
er mere produktive

Telefon 2119 2206 

Telefontid mandag-torsdag
Kl. 7:30-8:30 og igen 11:30-12:30 

Åbningstid mandag-torsdag
Kl. 07:00-16:00

fredag 7:00-14:00

Afløserkontoret
tilbyder AUH-ansatte

behandlinger

- trænger du?
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De tre behandlere

Susanne Andersen

Uddannet massør i 1997 

Kraniesakral terapeut i 2009 
samt medicinsk akupunktør i 
2016

Tilbyder også laserbehandling 
og cupping.

Susanne er desuden uddannet 
serviceassistent.

René Steffensen

Uddannet massør i 1996

Zoneterapeut i 2001 og aku-
punktør i 2014

Tilbyder også laserbehandling 
og cupping.

Rene er desuden uddannet 
serviceassistent. 

Rikke Harrit 

Uddannet zoneterapeut i 2001 

Massør i 2002 og akupunktør i 
2017 

Tilbyder også laserbehandling 
og cupping. 

Rikke er desuden uddannet 
sygeplejerske. 

Behandlinger for dig 

Arbejder du på Aarhus Universitetshospital?

Er du presset i hverdagen og har svært ved 
at få fysik og psyke til at slå til? Så står vores 
team klar til at hjælpe dig.
Vi er alle uddannede og erfarne terapeuter/
behandlere med specifikt kendskab til 
hospitalspersonalets særlige udfordringer.

Vores forskellige behandlinger kan afhjælpe:

• Fysiske gener fra bevægeapparatet 
(muskler og sener)

• Stress – og stressrelaterede symptomer

• Mentale belastningsskader der påvirker dit 
almene velbefindende

• Indre ubalancer som kommer til udtryk 
med fysiske gener

Vores ordninger giver 
dig mulighed for:

• At tage ansvar for egen sundhedstilstand

• At komme på forkant med de symptomer 
der opstår i en travl og stresset hverdag

• At forkorte fraværsperioder af både fysiske 
og psykiske årsager

• At få vejledning om bedre arbejdsstillinger 
og relevante øvelser

Tag en snak med din behandler, så vi i 
fællesskab kan finde den bedste 
behandling for netop dig.


