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Amadeus  
Special-
lægecenter
Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller din 
virksomhed til Aktiv Sundhed gennem forebyggelse og 
behandling. Det er centrets mål at give større indsigt i egen 
risikoadfærd og eventuelle sygdomme – både for private 
eller for medarbejdere i virksomheder.
 

Centrets 3 specialområder er: 
A. Forebyggende Helbredsundersøgelser  

og Livsstilssamtaler

B.  Behandling af Ortopædkirurgiske lidelser 
(herunder idrætsskader)

C.  Kiropraktik og Rehabilitering/Genoptræning

Amadeus Speciallægecenter er etableret omkring Brønd-
by IF’s bygninger ved Brøndby Stadion. Speciallægerne 
Leif Skive og Eilif Larsen samt kiropraktor Johannes Breum 
har i fællesskab med Brøndby IF grundlagt centret som led 
i klubbens vision om, at aktiviteterne omkring stadion skal 
relatere til sport, uddannelse og sundhed.

Leif Skive er speciallæge i Almen Medicin og idrætslæge; 
Eilif Larsen er overlæge, dr.med., speciallæge i Ortopæd-
kirurgi samt idræts- og balletlæge; Johannes Breum er 
kiropraktor og sundhedschef i Brøndby IF. 

Amadeus arbejder ud fra visionen om at blive det bedste 
speciallægecenter i landet. 

WHO 
har forudsagt, at 70 %  
af alle sygdomme i 
2020 vil  være livs-
stilsbetingede – i Dan-
mark var tallet i 2006 
allerede 40-50 %. 
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Hvad kan vi tilbyde?
Amadeus Speciallægecenter koncentrerer sig om 3 special- 
områder, og centrets tilbud henvender sig både til private og 
virksomheder.

Forebyggende Helbredsunder-
søgelser og Livsstilssamtaler 
med fokus på forebyggelse af bl.a.:

Overvægt • 
Type 2-diabetes• 
Hjertesygdomme • 
Forhøjet blodtryk• 

Undersøgelserne bliver foretaget af speciallæger i Almen Medi-
cin med stor erfaring i rådgivning om livsstilsproblemer og syg-
domsbehandling, hvilket garanterer et højt fagligt niveau. Som 
ansvarlig for Helbredsundersøgelserne står speciallæge i Almen 
Medicin og idrætslæge Leif Skive.
Livsstilssamtalerne og Helbredsundersøgelserne finder sted en-
ten på centret eller som Mobile Helbredstjek i virksomheden. 
(Læs mere under Virksomheder). 

A

Behandling af Ortopædkirur-
giske lidelser. Herunder:

Slidgigt• 
Lidelser i muskler og sener• 
Overbelastningsskader• 
Akutte skader• 

Ansvarlig for det ortopædkirurgiske område er overlæge, dr.med. 
Eilif Larsen, som har speciale i og stor erfaring med behandling af 
idrætsskader. 
De ortopædkirurgiske lidelser behandles af specialister, som er 
uddannet fra de største hospitaler i Danmark. 

B

C Kiropraktik og Rehabilitering/ 
Genoptræning efter sygdomme  
og skader.

Kiropraktik omfatter undersøgelse, diagnose, forebyggelse og 
behandling af smertetilstande og nedsat funktion i muskel- og 
skeletsystemet.  
Rehabilitering og Genoptræning er ofte nødvendig efter en syg-
domsperiode eller efter en operation. Centret har både dygtige 
fysioterapeuter og et moderne træningscenter til rådighed.
Ansvarlig for specialområdet er Johannes Breum, som er inter-
nationalt uddannet kiropraktor med stor erfaring inden for 
Sportsskader, Genoptræning og Rehabilitering. 
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Høj faglighed og  
personligt engagement 
På Amadeus Speciallægecenter tager vi os god tid  
til at komme til bunds i den enkeltes situation, og vi  
lægger stor vægt på det personlige engagement. 
Vi yder behandling efter højeste faglige standard   
– uden ventetid og i indbydende omgivelser. 

Det er altafgørende for os, at den enkelte får et  
glidende behandlingsforløb, hvor åbenhed og  
samarbejde er nøgleord. Hos Amadeus lægger vi 
vægt på at undgå ventetid, og du vil så vidt muligt 
blive fulgt af den samme læge undervejs i hele for-
løbet. Som afslutning på ethvert behandlingsforløb 
får den enkelte udleveret den komplette journal skre-
vet på dansk.

Amadeus Speciallægecenter er udstyret med et  
moderne laboratorium, hvor vi kan tage alle 
relevante blodprøver og foretage øvrige undersø-
gelser, herunder hjertekardiogram, konditionstest, 
lungefunktionsundersøgelse, høre- og synstest og 
ultralydsundersøgelse af kredsløbet i benene.
Laboratoriet ledes af Camilla Demuth Nielsen, som  
er klinisk biokemisk bioanalytiker med stor erfaring i 
kvalitetskontrol og laboratoriedrift – både fra hospi-
tal, medicinindustri og lægepraksis.
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Andre 
behandlingsområder
Amadeus Speciallægecenter tilbyder også Almindelige Konsultationer, der svarer til den 
praktiserende læges. Konsultationerne er karakteriseret ved grundighed, og vi lægger vægt 
på at fordybe os i den enkeltes situation. Vores nøgleord er tid og engagement. 
Herudover tilbyder vi Rejserådgivning og -vaccination samt Akupunktur.  

Hvis du eller din virksomhed får brug for anden 
behandling/rådgivning, har Amadeus Special-
lægecenter tilknyttet forskellige specialister 
og speciallæger inden for en lang række 
områder:

Medicinske og kirurgiske mave-, tarm- og urinvejssygdomme• 
Plastikkirurgi• 
Medicinske hjerte- og lungesygdomme• 
Diabetes• 
Gynækologi• 
Neuromedicinske sygdomme• 
Øjensygdomme• 
Øre-, næse- og halssygdomme• 
Psykologi• 
Personlig Coaching• 
Kost og Sundhed• 
Rygestop• 
Sexologisk Rådgivning - Samlivsproblemer• 

 
Ved henvisning til speciallægerne vil der kun være få dages ventetid.

De mange specialer betyder, at 
vi også har mulighed for at tilbyde 
en række tværfaglige ydelser: 

Stressforebyggelse og -håndtering• 

Smertebehandling• 

Forebyggelse og behandling af  • 

Overvægt og Inaktivitet
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Virksomheder
Amadeus Speciallægecenter tilpasser centrets mange 
tilbud, så de imødekommer netop jeres virksomheds og de 
enkelte medarbejderes behov. Vores Mobile Helbreds-
tjek (et Mobilt-tjek) er en særlig service til virksomheder, 
som ønsker at få gennemført Forebyggende Helbreds-
undersøgelser og Livsstilssamtaler i selve virksomheden. 
Ved Mobile Helbreds-tjek garanterer vi den samme høje 
standard som på centret, og undersøgelserne bliver udført 
af vores faste, højtkvalificerede medarbejderstab.   

Som et særligt tilbud, har Amadeus Speciallægecenter 
udviklet en  ”pakke” kaldet
 

Sund Virksomhed
Denne ordning giver mulighed for at sammensætte et for-
løb, som er tilpasset medarbejdernes behov omkring fore-
byggelse og behandling. I samarbejde med centrets spe-
ciallæger vælger I, hvilke af de mange tilbud ”pakken” skal 
indeholde. Det kan være alt fra Forebyggende Helbreds-
undersøgelser og Livsstilssamtaler til Rygestopkurser, 
Rejserådgivning og Kiropraktortjek, som vi tilbyder, hvis 
en medarbejder f.eks. har rygproblemer.

En vigtig del af Sund Virksomhed er ordningen:  

TTA - Tilbage Til Arbejde

TTA sætter fokus på, hvordan virksomhedens medarbejdere 
kan undgå langvarige sygemeldinger. Amadeus har sam-
mensat en tværfaglig gruppe af højtkvalificerede specia-
lister, som giver grundig rådgivning om forebyggende tiltag 
og indgår i rehabiliteringsforløb i forbindelse med både 
fysisk og/eller psykisk sygdom. Derudover har klinikken 
tilknyttet en speciallæge, som rådgiver, når TTA-proble-
matikken omhandler medarbejdere med anden etnisk bag-
grund end dansk.

Ansvarlig for TTA er speciallæge i Arbejdsmedicin, Ph.d.  
Anders Ingemann Larsen, som er tidligere overlæge på  
arbejdsmedicinsk klinik og nuværende, mangeårig leder 
af bedriftssundhedsafdelingen på Novozymes.
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Foredrag 
og kurser

En nødvendig forudsætning for Aktiv Sundhed  
er viden. 

På Amadeus Speciallægecenter medvirker vi til, 
at den nyeste viden bliver kendt af flest mulige, 
og vi tilbyder derfor foredrag og kurser til både 
offentlige instanser og private foreninger. 
Det kan være skoler, kommuner, idrætsforeninger 
eller virksomheder – kort sagt alle med interesse 
for forebyggelse og Aktiv Sundhed.

Vi afholder også kurser og foredrag om emner 
inden for mere specialiserede medicinske områder 
samt foredrag for medicinske kolleger, sygeple-
jersker og andre inden for sundheds-sektoren. 

Med vores team af specia-
lister berører vi de fleste 
emner som f.eks.: 

Forebyggelse af livsstilssygdomme • 

Sund kost• 

Mere fysisk aktivitet i hverdagen• 

Motion på recept• 

Hvordan vi ændrer vaner• 
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Mere viden 
Ønsker du eller din virksomhed at få mere viden om vores  
tilbud og specielle behandlingsområder, kan du kontakte  
os og få tilsendt information om følgende: 

Sund Virksomhed• 

Helbredsundersøgelser og Livsstilssamtaler• 

Ortopædkirurgi• 

KIropraktik og Rehabilitering/Genoptræning• 

Overvægt og Inaktivitet• 

Akupunktur• 

Stressforebyggelse og -håndtering• 

Personlig Coaching• 

Rygestop• 

Diætist-vejledning• 

Psykologi og Smertebehandling• 
Sexologisk Rådgivning - Samlivsproblemer• 

Du kan også læse mere på vores hjemmeside  
www.amadeuscenter.dk eller ringe til os med spørgsmål. 

Amadeus Speciallægecenter
Brøndby Stadion 30
2605 Brøndby
Tlf.: 43 82 81 80
www.amadeuscenter.dk

Du kan kontakte Amadeus Speciallægecenter alle  
hverdage mellem kl. 9 og 16 på telefon 43 82 81 80.

Leif Skive
Direktør

Speciallæge i
Almen Medicin

Idrætslæge

Eilif Larsen
Overlæge, dr. med.,

Speciallæge i
Ortopædkirurgi

Idræts- og Balletlæge

Johannes Breum
Kiropraktor og  
Sundhedschef

i Brøndby IF

Per Bjerregaard
Læge

Bestyrelsesformand
i Brøndby IF
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