
Jeg er uddannet statsautoriseret fodterapeut fra Fod-

terapeutskolen i København. 

Jeg holder mig ajour indenfor mit fagområde, for at 

sikre at du får den bedste behandling i trygge omgi-

velser. 

Jeg har en bred baggrund og livserfaring, og er vant 

til at arbejde med mennesker. 

Jeg har et positivt og optimistisk livssyn og mø-der 

dig altid med et smil. 

Jeg bor og arbejder i Esbønderup i  

Nordsjælland. 

Jeg er mor i en familie med 3 børn. 

  

Dine fødder er i gode hænder — 

Du bliver modtaget med venlighed, varme, professi-

onel behandling, et rent miljø og det nyeste udstyr. 

Under behandlingen sidder du i en behagelig stol, 

som er beregnet til fodterapi. 

Klinikken har udsugning og gulvvarme. 

I tilknytning til klinikken er der et handicapvenligt 

badeværelse 

Hvis du kommer for tidligt er der et hyggeligt vente-

rum med læsestof. 

Bemærk at adgangsforholdene til klinikken er han-

dicapvenlige 

  

"Alm. Problemer"   

Hælrevner, nedgroet negle, svampe negle, svamp. 

hanunerlæer, storetæer fx indadbøjede og skæve, 

ligtorne, hård hud, forfod. Nedsunket forfod hvor 

der kan forekomme hård hud og ligtorn, man kan 

aflaste disse lidelser med indlæg  

”Særlige fodproblemer"   

Arvæv, gigt, psoriasis. sclerodermi, sukkersyge, 

åreknuder. 

"Anklen"   

Fx Hypermobil, det kan give fejlstillinger. Fodtera-

peutens opgave er at finde den rette behandling til 

hver enkelt pt. som kommer til min klinik, angående 

vejledning til sko, samt indlæg. 

Fodterapi er også personlig velvære 

Fodterapi er, som navnet siger:  

 Behandling af dine fødder. 

Det er en tilskudsberettiget behandling. Fodtera-

peuten har en omfattende uddannelse indenfor me-

dicin, sygdomslære, orthopædi og hudsygdomme og 

har taget en statskontrolleret eksamen. 

Fodterapeuten kan herudover henvise til din egen 

læge. 
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L id t  om  fod te rap i  

Hvo rnå r  gå r  du  t i l  f od te rap i ?  
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Hvad  indgår  i  behand l ingen?  

Fodterapeuten udfører mange ting: 

· negleklipning 

· behandling af nedgroede/deforme negle 

· fjernelse af hård hud og ligtorne 

· fremstilling af individuelle indlæg 

· behandling af tilstande som diabetes, psoriasis  

   og deforme fødder. 

· henvisning til egen læge 

· fodbade 

· råd om vedligeholdelse af fødder råd om fodtøj 

 

Din Fodterapeut har tavsheds-

pligt: 

Hvad skal du selv gøre? 

· Medbringe sydesikringsbevis 

· Oplyse om sygedomstilstand samt medicin  

   forbrug 

· Følge fodterapeutens anvisninger 

    Og ringe, hvis du kommer i tvivl 

                   � 61 77 22 56 

 
 

 

 

Prisen for en fuld behandling er kr.: 360,00 .  

Hvis du udebliver fra en aftale uden gyldig grund, 

bliver du faktureret for kr.: 360,00 

Du kan naturligvis betale med Dankort hos 

AGF-Fodterapi. 

Pr i se r  
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Om Anne  Grün  F r i de r i chsen  



Gydevej 26, Esbønderup 

3230  Græsted 

����    61 77 22 56  

www.fod-paa.dk 
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AGF Fodterapi ligger på Gydevej 26. i  

Esbønderup, 3230 Græsted. 

Når du går/kører op ad Gydevej passerer du værk-

stedsgården og så ligger klinikken lige der-efter på 

højre side. 

Esbønderup ligger centralt få minutters kørsel fra de 

større byer i Nordsjælland 

Her krydser vejen mellem Helsingør og Frede-

riksværk den nordgående vej fra Hillerød til Gil-

leleje. Der er ikke langt til Græsted og Helsinge. 

På www.eniro.dk kan du finde kort, luftfoto og de-

taljer. Du kan endvidere få lavet en ruteplan. Du 

skal blot søge på Gydevej 26 Esbønderup. 

Hvis du kommer med bus eller tog kan du med for-

del bruge www.reiseplanen.dk 

Bus 390R  

Bus 390R kører forbi Gydevej - og stopper her ved 

Esbønderup kirke 

Fra de fleste byer i Nordsjælland kan du komme 

hertil på under en time 

Vi glæder os til at se dine fødder og dig! 

  

AGF Klinik for Fodterapi  

v/Anne Grün Friderichsen  

Gydevej 26 Esbønderup  

3230 Græsted  

� � � � 61 77 22 56 

www.fod-paa.dk 

Her  bo r  AGF  Fod t e rap i  


