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Tilbud om samarbeidsavtale med Klinikk Libra 

Klinikk Libra er glad for å kunne gi dere et tilbud om avtale på forebyggende og prestasjonsfremmende 

behandling av muskel- og skjelettplager. 

Klinikk Libra er en tverrfaglig klinikk bestående av dyktige og erfarne Kiropraktor, Manuellterapeut, 

Fysioterapeut, Akupunktør, Ernæringsterapeut, Osteopat og Massør og vi har god erfaring innenfor idrett, 

treningsveiledning og opptrening. Klinikk Libra holder til i lyse og trivelige lokaler sentralt på Madla. 

Klinikk Libra har som et klart mål å være en tverrfaglig klinikk med høy fagkompetanse som til enhver tid 

leverer den mest effektive behandlingen for muskel- og skjelettplager. Klinikk Libra er en klinikk som 

skiller seg ut med en bred fagsammensetning og høyt faglig nivå. Kiropraktor og Manuellterapeut er 

primærkontakter og kan derfor henvise videre til legespesialister eller radiologiske utredninger. Vi har 

også mulighet for å sykemelde. Våre grundige undersøkelser vil gi en sannsynlig diagnose tidlig. Dette 

vil ofte bety mindre smerter, økt funksjon og livskvalitet samt redusere sykefravær. 

Hvorfor bør dere inngå en avtale med Klinikk Libra: 

• Vi er Stavangers mest tverrfaglige klinikk innenfor behandling av muskel- og skjelettlidelser. 

• Vi har spesialkompetanse innenfor idrettskiropraktikk og idrettsfysioterapi. Dette vektlegger 

skadeforebygging, prestasjonsfremming, behandling av akutte og kroniske skader/smerter. 

• Vi har bred kompetanse på løpsanalyse og løpeteknikk, tilpassing av innleggssåler. 

• Vi har kompetanse på ergonomi på arbeidsplassen. 

Hva kan Klinikk Libra tilby: 

• Kiropraktor/Manuellterapuet/Fysioterapeut/Osteopat/Akupunktør/Massør/ 

• Ernæringsterapeut/Trykkbølge/Såletilpassing/Treningsveiledning/Løpsanalyse 

• Vi har en helt ny og moderne Klinikk i Madlastokken 5 på Madla, dette gjør oss lett tilgjengelige.  

• Dere kan bruke eventuelle helseforsikringer når dere bruker tjenestene til Klinikk Libra. 

• Ved samarbeidsavtale er dere alltid garantert rask tilgang til våre tjenester, uten ventetid. 

• Tilbud om foredrag/temakvelder relatert til muskel- og skjeletthelse. Dette kan tilpasses etter 

behov. 
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Våre priser og behandlinger: 

Ved inngåelse av samarbeidsavtale gir vi gratis førstegangskonsultasjon og 20% avslag på våre satser 

per behandlingstime. Prisene under er ikke fratrukket rabatt. 

1. Kiropraktor: 

• 700 kr førstegangskonsultasjon, 450 kr for videre behandling 

• Kiropraktikk fokuserer på å gjenopprette og opprettholde normal funksjon i nerve- muskel- og 

skjelettsystemet. Dette gjøres ved spesifikke manuelle teknikker for å bedre 

bevegelsesfunksjonen i ryggsøylen samt andre ledd. 

2. Manuellterapeut 

• 750 kr førstegangskonsultasjon, 520 kr for videre behandling 

• Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel- og skjelettsystemet for å 

gjenopprette kroppens funksjoner. 

3. Fysioterapeut 

• 650 kr førstegangskonsultasjon, 450 kr for videre behandling 

• Fysioterapi kan beskrives som forebyggende, undersøkende og behandlende tiltak som omfatter 

blant annet manuelle teknikker, øvelser samt tradisjonelle tiltak innen styrketrening, 

bevegelighetstrening og utholdenhetstrening. 

4.Osteopat 

• 850 kr førstegangskonsultasjon, 520 kr for videre behandling 

• Osteopati søker gjennom behandling å fremme kroppens evne til å hjelpe seg selv. Osteopati kan 

tilby pasientene et bredt spektrum av manuelle teknikker og behandlingen tar utgangspunkt i at 

god funksjon og god helse avhenger av at skjelett, muskler, sener, nervesystemet, det 

sirkulatoriske systemet og bindevevet fungerer godt sammen. 

 

5. Massasje 

• 800 kr for 60 min, 450 kr for 30 min 

• Massasje er en effektiv behandlingsmetode for å bryte ned uønsket spenning i muskulatur over 

 hele kroppen. 

6. Ernæringsterapeut 

•  790 kr for 60 min, 500 kr for 30 min 

•  En klinisk ernæringsfysiolog behandler de ernæringsmessige problemstillingene hos pasienter i 

alle aldre, friske og syke. Det tas utgangspunkt i hvordan ernæringen kan optimaliseres hos en 

pasient i forhold til ens sykdom og helse.  
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7. Akupunktur 

• 650 kr førstegangskonsultasjon, 470 kr for videre behandling 

• Akupunkturbehandling omhandler stimulering av spesifikke punkter; akupunkturpunkter - med 

 tynne, sterile nåler for å gjenopprette ubalanser/ blokkeringer i kroppen som skaper plager og 

 smerter. 

 

Vi håper dere finner vårt tilbud interessant og vennligst ta kontakt dersom dere skulle ha noen 

spørsmål. 

 

Mvh, 

Camilla Bjørnsen Tjensvoll,  

Kiropraktor og daglig leder 

Klinikk Libra 

 

 

 


