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Et sundhedstjek
• Er en øjenåbner for egen sundhed			
• Giver dig svar på hvor længe du kan forvente at leve

Alkohol

BMI

Fedtprocent
Blodtryk

Rygning

Kost

Lungefunk.

Søvn

HDL

• Giver dig et bud på hvordan du kan få et sundere og længere liv
• Giver dig konkrete råd og vejledninger
• Motiverer til en sundere livsstil
• Kan reducere sygefraværet med op til 30%
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Sådan foregår det
Vi kommer ud på din arbejdsplads og udfører sundhedstjekket.
Hvert sundhedstjek tager 45 minutter.

Sundhedskonsulenten foretager følgende målinger:
• BMI (Muskelmasse, Metabolic age ++)
• Fedtprocent
• Blodtryk
• Lungefunktion (test af KOL)
• Kolesterol HDL
• Kolesterol LDL
• Triglycerider
• Blodsukker (HbA1C)
• Styrke
• Kondital - Konditest på cykel i ca. 6 min.
• Høretest
• Søvn
• Kost
• Rygning
• Alkohol
• Vitamin test primo 2019
Alle sundhedstjek og resultater er fortrolige og anonyme for andre end sundhedskonsulenten.

Rådgivning
Alle resultater af målingerne præsenteres under samtale med sundhedskonsulenten.
Her går vi i dybden med resultaterne og giver råd og vejledning til, hvad der er godt
og hvordan du kan gøre det bedre. Her er der tid til uddybende spørgsmål og svar 		
på specifikke områder.
Det samlede resultat printes og vedlægges et infohæfte om sundhed,
med forklaringer på de enkelte målinger foretaget under sundhedstjekket.
Vi laver en sundheds recept sammen
og opstiller en handleplan for din sundhed.

Afrapportering til virksomheden (tilvalg)
Når alle tjek er foretaget på virksomheden,
udarbejdes en samlet anonymiseret rapport
til virksomheden. Den giver virksomheden
et overblik over sundhedstilstanden blandt
medarbejderne og en baseline på virksomhedens
sundhedsfremme politik.
Vi udarbejder en anbefaling til virksomheden
på det videre sundhedsfremme arbejde.

Vi anbefaler, at få foretaget et sundhedstjek
hvert år. Dels for at holde motivationen blandt
medarbejderne og dels for at følge effekten af
virksomhedens tiltag, for at fremme sundheden
blandt medarbejderne.

Erfaringer fra andre kommuner
Fordele ved et sundhedstjek
• Over 60 % deltagelse blandt medarbejdere
• Kæmpe øjenåbner for egen sundhed
• Tid til spørgsmål og uddybende svar
• Stor tilfredshed blandt medarbejdere for initiativet
• Forebygger stress og livsstilssygdomme
• Sænker sygefraværet

Pris: 650 kr. pr. sundhedstjek + moms
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En sundere kommune

