
 

 
  

 
Et fodindlæg skal passe præcist til din fod. 
Du skal stå og gå godt, hvis du observerer  
ændringer og smerter, kan vi hjælpe dig. 

Lyt til dine fødder 
Industrivej 1 
4180 Sorø 
Tlf: 57 83 41 10 fra kl. 8.30 
Mandag-torsdag: 7.30-16.00 
Fredag: 7.30-14.00 
 

Parkvej 46D 
4700 Næstved 
Tlf: 55 73 41 30 
Mandag-fredag: 9.00-16.00 
Tirsdag: 9.00-17.00 
 
 

Her finder du BandaGisten 
Forssling & Co. 

Virksomheden BandaGisten Forssling & Co. 
 
Vi er et moderne firma med mange års erfaring og stolte traditioner i fremstilling af særlige 
kropsbårne hjælpemidler:  Vi fremstiller individuelle hjælpemidler i høj kvalitet på vores 
produktionsværksted, hvor vi har dygtige fagpersoner med flere års erfaring og  
forskellige kompetencer. Vi bestræber os på at være opdateret på nyeste viden og teknologi. 
I vores butikker og klinikker har vi et bredt sortiment af kvalitetsprodukter, når kroppen har  
behov for en særlig omsorg og en hjælpende ”hånd” – eller vi vil være gode ved os selv. 
 
 
Tekst 
Tekst 

Ahlgade 6G 
4300 Holbæk 
Tlf: 59 44 30 90 
Mandag-fredag: 9-17 
Lørdag: 10-13 

Rådhuspladsen 8 
4200 Slagelse 
Tlf: 58 53 14 41 
Mandag-fredag: 9-17.30 
Lørdag: 10-13 

Elmegade 23 
4400 Kalundborg 
Tlf: 57 83 41 10 
Efter aftale 



 

      

www.bandagisten.dk Vores viden - er din bevægelse 

Fødderne er kroppens platform. 
Smerter i fødder, ben og knæ er et stigende problem. Fødderne er vores platform og derfor 
værd at give en særlig opmærksomhed og pleje, hvis de skal fungere optimalt hele livet. Der 
er mange årsager til at man udvikler smerter og symptomer på problemer i fødderne, derfor 
er det vigtigt at gå til sin læge. 

Lægen kan henvise dig til en speciallæge eller sygehuslæge, som vil undersøge foden og 
stille en diagnose. Hvis der er behov for individuelle fodindlæg, vil lægen skrive en henvisning, 
og afhængig af diagnosen, kan der søges om tilskud i bopælskommune. 

Sygdomme i fødderne kan være lidelser som diabetes, gigtlidelser, lammelser, 
overbelastninger med mere. Disse sygdomme kan være årsag til at der opstår skader, 
deformiteter og smerter i fødderne, som kræver behandling. En del sportsudøvere får også 
brug for hjælp til fødderne. 

 

               Foden er en kompleks struktur, bestående 
                                            af 26 knogler som holdes på plads af ledbånd og 
                muskler. Fødderne har stor betydning for resten      
                                            af kroppens bevægelsesapparat og funktion.                                               
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tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. 

Fødderne er vores fundament igennem hele livet. 

Hvornår gives der tilskud?  
Ved varig funktionsnedsættelse, kan der søges om en bevilling, i henhold til diagnose og 
til de læge ordinerede fodindlæg. Ansøgningen sendes til i din bopælskommune ifølge 
serviceloven §112. Hvis kommunen godkender henvisningen med diagnosen, vil de ofte 
bevilge fodindlæg. 

Første gang kan bevillingsproceduren være ret vanskelig og uoverskuelig. Vi vil gerne 
være dig behjælpelig med informationer, oplysninger og sende ansøgningen til 
kommunen. Hvis du vælger selv, at sende en ansøgning om bevilling, sendes denne via 
borger.dk under kropsbårne hjælpemidler.  

Nogle personer ønsker i første omgang en undersøgelse og vurdering af fødderne hos 
BandaGisten Forssling & Co´s fodbehandlere, uden henvisning fra læge.  
Fodbehandleren vil vurdere foden og oplyse om det videre forløb.  

 

 
 
 

Individuelt fremstillet fodindlæg. 
Hos BandaGisten Forssling og Co, vil vi snakke med dig om dine symptomer og udføre en 
grundig klinisk undersøgelse af begge fødder.  
Undersøgelsen omfatter blandt andet en avanceret 3D scanning af fødderne, hvor foden 
placeres på en plade. Selve scanningen udføres på ganske kort tid. Billederne overføres til 
en computer som viser os nøjagtig hvordan foden ser ud. 
 
De overførte data behandles og vurderes af BandaGisten Forssling & Co´s fodbehandler. 
Hele den samlede analyse af fødderne overføres fra computeren til vores 
produktionsværksted, hvor vi har en højteknologisk maskine, som fremstiller fodindlæg, 
som passer fuldstændig til foden og med de korrektioner og aflastninger som foden har 
behov for. Materialevalget bliver udvalgt, afhængig af den problemstillingen foden har, på 
den måde får foden den bedste og mest nøjagtige hjælp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3D scanning af fødder.                                              Individuelt fremstillet fodindlæg. 
 
Hvis der ikke er behov for et individuelt fremstillet fodindlæg, men fodens stilling kan 
korrigeres med et standard fabrikat, har BandaGisten Forssling og Co et stort udvalg i 
forskellige kvalitets fodindlæg til at aflaste diverse problemstillinger.  
 
BandaGisten Forssling & Co har ligeledes et stort udvalg i specielle og sunde sko fra 
førende producenter, som fremstiller, designer og udvikler fodtøj til følsomme fødder, 
diabetiske og gigtramte fødder, eller når man vil være ”god ved sig selv og sine fødder”.   
 

Vi vil anbefale dig at bestille tid. 
BandaGisten Forssling & Co har 5 afdelinger i Region Sjælland i byerne Holbæk, Slagelse, 
Næstved, Kalundborg og Sorø, derfor vil vi anbefale dig at bestille tid, det sted der passer 
dig bedst. På bagsiden finder du adresser og telefonnumre. 
Vores fodteam bestående af fodterapeut og bandagist arbejder på samtlige 5 klinikker og 
træffes på forskellige ugedage i de 5 klinikker. 
 
 
 
 
 

 
 


