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Få hjælp til skavankerne til åben klinikdag hos 

Klinik Midtmors i Durup 
 
Maiken Jakobsen er spændt på, hvordan hendes nye tiltag bliver taget imod. Hun 

inviterer nemlig som den første behandler til ’åben klinikdag’ torsdag d. 13. juli. 

Her kan man komme forbi Klinik Midtmors i Durup og få behandling - helt uden 

tidsbestilling.   

 
’Jeg kender ikke til andre behandlere i Danmark, som tilbyder behandling uden tidsbestilling’, indleder 

Maiken Jakobsen. Hun er selvstændig behandler, RAB-godkendt massageterapeut og akupunktør og så 

er hun indehaver af Klinik Midtmors.  

 

Som navnet antyder, har Maikens klinik adresse på Mors. Men hun har også en klinik i Durup, som har 

åben hver tirsdag og torsdag. Efter aftale. Men som noget helt nyt vil hun prøve med en åben 

klinikdag, hvor man kan komme uden at have en aftale på forhånd og uden tidsbestilling. Første gang 

bliver torsdag d. 13. juli i tidsrummet mellem kl. 9.00 og 18.00.  

 

Maiken fortæller videre: ’Jeg fik idéen om at prøve åben klinik uden tidsbestilling for over 1 år siden. 

Lidt ligesom på en skadestue, hvor man kan få behandling her og nu. Men idéen har altså været 

undervejs et stykke tid, bl.a. fordi jeg gerne ville være færdig med min uddannelse som akupunktør.’  

 

Ud over den mere traditionelle massageterapi tilbyder Maiken derfor nu akupunktur, men også andre 

alternative behandlingsformer. Maiken skifter mellem forskellige metoder, alt efter hvad hun vurderer 

er mest effektivt. F.eks. bruger hun også varme sten, tape, Cupping og Gua-shark.     

 

Det bliver klinikken i Durup, som først får lov at prøve det nye tiltag med behandling uden 

tidsbestilling. Så må det komme an på en prøve, om der er en efterspørgsel, forklarer Maiken og 

fortsætter: ’Det bliver den første og eneste klinik herhjemme i Danmark, som jeg kender til, der holder 

åben klinikdag. Hvis det bliver taget godt imod, vil jeg da gentage det måske en gang i måneden eller 

hver 14. dag.’ 

 

Maiken har en formodning om, at mange egentlig går og har ondt, uden at de får gjort noget ved det i 

den travle hverdag. Derfor håber hun, at folk vil bruge muligheden til at komme direkte ’ind fra gaden’ 

og få nogle mindre her-og-nu-behandlinger, som kan afhjælpe skavankerne.  

 

Hun understreger dog, at man ikke kan forvente, at hun på 20 minutter kan ordne en dårlig ryg, som 

har gjort ondt de sidste 20 år. I stedet kan hun på den åbne klinikdag give en vurdering og komme med 

forslag til en behandlingsplan. Det bliver heller ikke muligt at få en halv eller hel times massage den 

dag. Men hun oplyser, at hun på dagen relativt hurtigt kan behandle og afhjælpe rigtigt mange 

problematikker, så der kan mærkes en forskel øjeblikkeligt.  

 

Skulle der opstå lidt ventetid på dagen, håber hun, at folk vil bruge tiden som en lille pause, hvor man 

kan hygge sig og måske snakke lidt med de andre ventende, fortæller hun afslutningsvist.     
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Baggrundsinfo om Klinik Midtmors:  
Maiken Jakobsen tog en uddannelse som massør i 2004 og blev i 2005 uddannet som skadesterapeut. 

D. 1.6.2005 åbnede hun Klinik Midtmors. Efterfølgende har Maiken Jakobsen videreuddannet sig: I 

2007 blev hun færdig som massageterapeut og i 2008 fik hun sin RAB-godkendelse. Senest er hun i 

2016 blevet færdig med sin akupunktør-uddannelse.  

 

Klinik Midtmors har følgende adresser og normale åbningstider: 

 

Klinik Midtmors   Klinik Midtmors 

Outrup Stræde 17  Bystedvej 4 

Outrup    Durup 

7900 Nykøbing Mors  7870 Roslev 

 

Klinikken er åben mandag  Klinikken er åben tirsdag 

og fredag iflg aftale.  og torsdag iflg aftale. 

 

 

For begge klinikker gælder, at man ikke møder nogen hvide kitler eller smarte designs. Maiken 

Jakobsen vil skabe en rolig og hjemlig atmosfære, hvor folk føler sig trygge og afslappede.  

 

 

Læs mere her: 

Hjemmeside: http://klinikmidtmors.dk/index.php  

Facebook: https://www.facebook.com/Klinikmidtmors/  

 

 

Kontakt: 

Maiken Jakobsen på tlf. 20 64 18 11.  

http://klinikmidtmors.dk/index.php
https://www.facebook.com/Klinikmidtmors/

