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Capio Movement inleder samarbete med
Varbergs Kurort
Capio Movement och Comwell Varbergs Kurort har skrivit ett samarbetsavtal
för att kunna erbjuda vård nära patienterna i norra Halland.
Avtalet innebär att Capio Movement under augusti månad kommer att
etablera en öppenvårdsmottagning inom reumatologi och ortopedi i
anslutning till Varbergs Kurort. På öppenvårdsmottagningen erbjuds
bedömningar, utredningar och behandlingar, exempelvis infusionsbehandling
med biologiska läkemedel för reumatiker. Samtidigt får Capio Movement
tillgång till Kurortskliniken där det erbjuds rehabilitering som utgår från
modern forskning i kombination med goda erfarenheter. Utbudet sträcker sig
från manuella terapier, smärtlindring med akupunktur, träning på land och i
temperarad havsvattenpool samt motiverande samtal för att finna vägar att
leva med sin sjukdom. För patienter som har behov av rehabilitering i mer än
en dag i sträck och har lång resväg, finns möjlighet till boende enligt
patienthotellsmodellen på Varbergs Kurort.
Capio Movement är ett modernt specialistsjukhus i Halmstad som erbjuder
kvalificerad vård och rehabilitering för patienter med skador och besvär i
leder, muskler och skelett. Verksamheten har vårdavtal med bland annat
Region Halland, Västra Götalandregionen och Region Skåne. Med start 1 juni
2014 tar Capio Movement över ansvaret för att ge god reumatisk vård till
invånare i Halland. Behandlingar kommer att erbjudas både i Varberg och i
Halmstad.
Comwell Varbergs Kurort är Sveriges enda havsvattenspa, med ett brett
utbud av aktiviteter och spabehandlingar samt livsstilsbehandlingar. Varbergs
Kurort har bland annat blivit utnämnda till Sveriges bästa kurort av tidningen
Leva.

För mer information se www.capiomovement.se och www.kurortskliniken.se.
För ytterligare information vänligen kontakta: Hjalmar Thorsteinsson,
VD/verksamhetschef Capio Movement
Telefon: 073-025 30 07
Carina Wallberg, verksamhetschef Kurortskliniken
Telefon: 0709-46 20 39

Capio-koncernen, är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med
en paneuropeisk närvaro. Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet
inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och
vårdcentraler. Capio har en omsättning på drygt 12,4 miljarder SEK och
vårdenheter i fem länder; Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norge och
Sverige. Capio har över 11 000 medarbetare och mer än 4 miljoner
patientbesök per år.
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