
               

Her bor AGF Fodterapi  

AGF Fodterapi ligger på Gydevej 26 i 

Esbønderup, 3230 Græsted.  

Når du går/kører op ad Gydevej passerer du 

værkstedsgården og så ligger klinikken lige 

derefter på højre side.  

Esbønderup ligger centralt få minutters 

kørsel fra de større byer i Nordsjælland. 

Her krydser vejen mellem Helsingør og 

Frederiksværk den nordgående vej fra 

Hillerød til Gilleleje.  

Der er ikke langt til Græsted og Helsinge.  

Kommer du med bus kan du lave en 

rejseplan.  

Klik ind på www.rejseplanen.dk og søg på 

Gydevej 26, Græsted. 

Bus 390 R 

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 

 +45 61 77 22 56 

 post@fod-paa.dk 

www.fod-paa.dk 

http://www.fod-paa.dk/


               

 

Lidt om fodterapi 

 Fodterapi er, som navnet siger: 

 Behandling af dine fødder 

Behandling hos en statsautoriseret 

Fodterapeut er tilskudsberettiget.  

Fodterapeuten har en omfattende uddannelse 

indenfor medicin, sygdomslære, ortopædi og 

hudsygdomme som er afsluttet med en 

statskontrolleret eksamen.  

Fodterapeuten kan herudover henvise til din 

egen læge. 

Hvornår går du til fodterapi? 

”Almindelige problemer” 

Hælrevner, nedgroede negle, neglesvamp 

hanunerlæer, storetæer f.eks. indadbøjede og 

skæve, ligtorne, hård hud, nedsunket forfod, 

hård hud og ligtorne.  

”Særlige fodproblemer” 

Arvæv, gigt, psoriasis. sclerodermi, diabetes, 

åreknuder 

”Ankler” 

F.eks. hypermobilitet, som være årsag til 

forkert fodstilling. Din fodterapeut kan finde 

den rette behandling og give dig gode råd i 

forbindelse med  valg af fodtøj og/eller indlæg. 

Fodterapi er også personligt velvære.  

 

Hvad indgår i behandlingen? 

 Fodterapeuten løser mange opgaver. 

• Negleklipning 

• Behandling af nedgroede/deforme negle 

• Fjernelse af hård hud og ligtorne 

• Fremstilling af individuelle indlæg 

• Behandling af tilstande forårsaget af diabetes, 

psoriasis og deforme fødder. 

• Henvisning til egen læge 

• Fodbade 

• Råd om pleje af fødder 

• Gode råd om valg af fodtøj 

 Din Fodterapeut har tavshedspligt! 

 Hvad skal du selv gøre?  

• Medbringe sydesikringsbevis 

• Oplyse om sygedomstilstand samt brug af 

medicin  

• Følge fodterapeutens anvisninger  

• Ring hvis du har spørgsmål. 

    +45 61 77 22 56 

 Hvad koster det? 

Prisen for en almindelig fodbehandling er kr. 

485,00. Øvrige priser kan du finde på vores 

hjemmeside, www.fod-paa.dk. 

Bliver du væk uden at melde afbud skal du 

også betale kr. 485.00. Du kan betale med 

Mobilepay, bankoverførsel eller kontant. 

 

Om Anne Grün Friderichsen 

 Anne, som er indehaver af AGF Klinik for 

Fodterapi, er uddannet statsautoriseret 

fodterapeut fra Fodterapeutskolen i 

København.  

 Jeg holder mig ajour indenfor mit fagområde 

for, altid at sikre kunderne den bedste 

behandling, i trygge- og hyggelige omgivelser.  

 

Dine fødder i gode hænder... 

 Hos AGF Klinik for Fodterapi bliver modtaget 

med venlighed og varme i hyggelige rammer. 

Du får professionel behandling mens du sidder 

i en stol som er specielt designet til fodterapi. 

Her er handicapvenlige adgangsforhold.   

 

 


