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Helbredsundersøgelse
Amadeus Speciallægerne er specialiseret i forebyggende helbredsundersøgelser og livsstilssamtaler
Formålet er at klarlægge, om din daglige livsførelse
indebærer risiko for livsstilssygdomme – f. eks. forhøjet kolesterol, type 2-diabetes, overvægt, forhøjet blodtryk eller stress – og hvis det er tilfældet
at vejlede dig i, hvad du kan gøre for at mindske
risikoen.
Vores ambition er at hjælpe dig til aktiv sundhed,

”Fortæl mig om din
hverdag – så skal jeg
fortælle dig, hvordan
du har det”.
Leif Skive, direktør
Amadeus Speciallægerne.

så du eller din virksomhed kan opnå et sundt liv.
”Sundhed” drejer sig både om fysisk og psykisk
velvære, og derfor fokuserer vi på hele din tilværelse. Hvis du f.eks. er stress-ramt, tager vi os tid
til en grundig stress-test og om nødvendigt også
en depressionstest (Hamilton-score) – vi bruger
den tid, der er nødvendig uden ekstra udgift for dig.
Information om kroppens ”alarmsymptomer” og
om kvindens henholdsvis mandens særlige helbredsovervejelser indgår også i forløbet – se indholdet i de forskellige typer af helbredsundersøgelser i skemaet på side 5.

Hvordan foregår en
helbredsundersøgelse?
En helbredsundersøgelse omfatter både interview og undersøgelser.
Interviewet handler om dine eventuelle tidligere og nuværende akutte eller kroniske sygdomme (herunder også sygdomme i din nærmeste familie).
Vi beskæftiger os også med forhold, der har betydning for livsstilen, f.eks.
motionsvaner, arbejdsforhold, holdning til egen vægt og kostvaner.
Ved interviewet anvendes specielt udviklede interaktive PC-programmer –
”Livsstilsbarometre” og ”Aktivitetsanalyse/Motionsanalyse”.
Legemsundersøgelsen omfatter en komplet ”isse til hæl” undersøgelse
med gennemgang af alle regioner med fokus på forandringer, der kunne
pege på begyndende livsstilssygdomme – herunder ultralydsundersøgelse
af kredsløbet i benene.
Ved undersøgelsen har vi mulighed for at teste blodprocenten, lever-, hjerte- og nyrefunktion, blodsukkeret, stofskifte samt kolesterolforholdene.
Lungefunktionsundersøgelse, syns- og høretest indgår også i rækken af undersøgelser.
”Maks-tjekket” omfatter tillige en arbejdstest, hvor der optages kardiogram
under arbejde (cykeltest) og udregnes et kondital. Disse undersøgelser giver
god baggrund for at vurdere dit hjertes sundhedstilstand og din kondition.
Supplerende kan vi tilbyde ultralydsskanning af:
Bughulens organer - Halsen - Pungen (testikler) - Mammae (bryster).
Vi kan også foretage Mammografi.
Hvis vi ud fra samtalen og undersøgelsen vurderer, at der er behov for en
ændring i din livsstil, hjælper vi med at lægge en plan.

70 % af alle sygdomme i 2020 vil være
livsstilsbetingede – i
Danmark var tallet i
2006 allerede 40-50 %.
Kilde: WHO

Mindst 80 % af hjertesygdomme, type 2-diabetesog slagtilfælde samt 40 %
af kræftsygdomme kan
undgås ved: Sund kost,
regelmæssig fy sisk
aktivitet og rygeophør.
Kilde: WHO & American
Institute for Cancer Research

Hvilket Helbredstjek
matcher dit/din
virksomheds behov?
Amadeus Speciallægerne tilbyder 4 former for
helbredsundersøgelse:
Maks-tjek – Plus-tjek – Basis-tjek –
Mobilt-tjek
Alle 4 typer undersøgelser foregår på Amadeus Speciallægernes
klinikker, men Mobilt-tjek er specielt udviklet til også at kunne foretages ude på virksomheden.
Vi anbefaler, at du kontakter os for at få råd om, hvilken type undersøgelse, der passer bedst til dig.
Interview, livsstils- og aktivitetsanalyse samt legemsundersøgelse
foretages udelukkende af speciallæge i almen medicin og idrætslæge.
Hjerteundersøgelse og skanningsundersøgelse foretages ligeledes
af speciallæger i de pågældende specialer.
I forbindelse med Maks-tjek og
PLUS-tjek udleveres et eksemplar
af:
Leif Skive: 
Motionsmanualen
motion – nutidens lægemiddel
Udgivet af Komiteen for
Sundhedsoplysning
58 sider
(udsolgt fra forlaget)
samt hæftet:
”Hvordan passer jeg på mig
selv?”
vedrørende
”alarm-symptomer”
og kvindens henholdsvis mandens
”særlige helbredsmæssige
forhold”.
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Livsstilsbarometre
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Aktivitets-/Motionsanalyse

X

X

X
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Stress-/depressionstest – ved konstateret behov

X

X

X
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Information om ”alarm-symptomer” hos manden/kvinden

X

X

Information om kvindens særlige helbredsmæssige forhold

X

X

Information om mandens særlige helbredsmæssige forhold

X

X

Legemsundersøgelse – ”isse til hæl” inkl. blodtryk, vægt, højde, taljemål og BMI

X

X

4 former for Helbredstjek

*)

Interview vedrørende helbredet
(Sygdomme i familien, allergi, tidligere sygdomme/indlæggelser, aktuelle eller kroniske sygdomme/gener, aktuel medicinsk behandling)
Samtale vedrørende livsstil – interaktive PC-baserede redskaber:

Med udgangspunkt i disse redskaber opnås overblik over: Familierelationer og –dynamik,
kost, holdning til egen vægt, rygning, alkohol, aktivitet/motion, søvn, arbejdsforhold/stress

X

Undersøgelse af blodtryk, vægt, højde, taljemål og BMI

X

Laboratorietests
Blodprocent

X

X

X

X

Hvide blodlegemer, blodplader

X

X

X

Prøve for sygdomsaktivitet, CRP

X

X

Leverfunktion

X

X

X

Nyrefunktion og saltbalance

X

X

X

Jernomsætning

X

X

Blodsukker

X

X

X

X

Kolesterol, total

X

X

X

X

Kolesteroltyper (HDL, LDL), fedtstoffer (triglycerid)

X

X

X

X

Stofskifte

X

X

Urat (urinsyre)

X

X

D-vitamin

X

X

Prostata (i henhold til gældende anbefalinger), PSA

X

X

Urinundersøgelse

X

X

X

X

Afføringsprøve for blod, 3 tests

X

X

Elektrokardiogram (EKG), hvile

X

X

Elektrokardiogram (EKG), arbejdstest

X

Kondital

X

Ultralydsundersøgelse af kredsløb i benene

X

X

S

Lungefunktionsundersøgelse (spirometri)

X

X

X

Høreprøve (audiometri)

X

X

S

Synstest

X

X

S

Risikoberegning for udvikling af hjerte/karsygdom (> 40 år)

X

X

X

X

Samlet konklusion af livsstilssamtale og undersøgelse, herunder råd og anbefalinger

X

X

X

X

Komplet helbredsrapport på dansk med konklusion, råd og samtlige prøveresultater

X

X

X

X

Varighed, timer – varigheden varierer afhængig af evt. ekstra tilvalg samt den enkeltes
behov, idet vi ”bruger den tid, der er behov for”

3,5

2,5

1,5

3/4

X

*) A
 lle oplysninger, som fremkommer ved samtalen eller legemsundersøgelsen, vil blive behandlet og opbevaret som andre fortrolige, lægelige informationer. Det vil kun
være klienten og lægen/lægerne tilknyttet den enkelte undersøgelse, som vil have adgang til journalen. Oplysninger vil ikke blive videregivet uden klientens accept.
Med baggrund i lægeloven vil oplysningerne blive opbevaret i 10 år.
“S” angiver en ydelse som kan tilkøbes som supplement.

Centrale specialister og
supplerende undersøgelser
hos Amadeus Speciallægerne:
Leif Skive
Direktør for Amadeus Speciallægerne
Speciallæge i almen medicin, Idrætslæge
• Egen lægepraksis i Hillerød fra 1985 til 2004.
• Eget firma ”Aktiv Sundhed.nu”, som gennemførte forebyggende helbredsundersøgelser for private og
firmaer fra 2004 til 2007.
• Firmaet videreførtes under Leif Skives ledelse som Amadeus Speciallægecenter fra 2007 til 2010.
• Overlæge på Privathospitalet Hamlets Sundhedscenter i 2011 – reorganisering af hospitalets helbredsundersøgelser.
Leif Skive foretager de Forebyggende helbredsundersøgelser, Almene medicinske konsultationer, Udredningsforløb samt Rejsemedicinske konsultationer og Rejsevaccinationer.
Søren Strange
Speciallæge i kardiologi (hjertesygdomme) og intern medicin
Hjerteklinikken i Ballerup.
• Klinikken er specialklinik for hjerte- og kredsløbssygdomme. Klinikken foretager bl.a.:
 kkokardiografi (ultralydsskanning af hjertet), ultralydsskanning af halskar, elektrokardiografi (EKG),
E
arbejds EKG, Holtermonitorering (24-48 timer, 7 dage (eventrecording) eller langtidsmonitorering over
måneder (event-kort)), døgnblodtryksmåling og udredning af søvnapnø.
I forbindelse med de forebyggende helbredsundersøgelser foretager Hjerteklinikken
Arbejds-EKG med udregning af kondital (cykeltest).

Finn Nørmark
Speciallæge i ortopædkirurgi
Klinikchef på Nørmark Privathospital,
som er landets største ortopædkirurgiske privathospital med over 6.000 behandlinger om året, og som
kan tilbyde en lang række ortopædkirurgiske operationer.
Billeddiagnostik - skanninger og røngten
Klinikken er udstyret med åben MR-skanner og kan derudover tilbyde ultralydsskanning, røntgen, mammografi og 3-D fosterskanning.
Ultralydsskanninger
I forbindelse med en helbredsundersøgelse kan vi tilbyde følgende ultralydsskanninger:
Bughulens organer – beskriver bl.a. nyrer, lever/galdeveje, bugspytkirtel og evt. forkalkning i
legemspulsåren (aorta).
Halsen – giver oplysning om forkalkning i halspulsårerne, knuder i skjoldbruskkirtlen m.m.
Pungen (testikler) – undersøgelse for knuder i testikler, brok m.m.
Mammae – undersøgelse af brysterne for knuder.
Vi kan også tilbyde undersøgelse af brysterne vha mammografi.
Eilif Larsen
Speciallæge i ortopædkirurgi, dr. med. Idræts- og balletlæge
• Tidligere indehaver af Gildhøj Privathospital
• Mangeårig erfaring med ortopædkirurgiske lidelser og operationer
Amadeus Speciallægerne omfatter tillige et samarbejde med en bred vifte af specialister indenfor andre specialer. Vi har derfor mulighed for med ingen/kort ventetid at henvise til en række forskellige undersøgelser og
behandlinger – enten i forlængelse af en helbredsundersøgelse eller som selvstændige konsultationer.

Mere viden

eller

Tidsaftaler

Ønsker du eller din virksomhed at få mere at vide om vores tilbud og specielle behandlingsom
råder - eller ønsker du at bestille tid til helbredsundersøgelse eller anden konsultation kan du
kontakte os på
TELEFON 20 40 26 44
eller du kan gå ind på vores hjemmeside
www.amadeuslægerne.dk
Helbredsundersøgelserne foretages på:
Hjerteklinikken
eller
Helsehuset ved Ballerup Rådhus		
Hold-an Vej 5 st.		
2750 Ballerup		
tlf.: 44 97 23 23		
Se kørselsvejledning på		
www.hjerteklinikken.dk		

Nørmark Privathospital
Baldersbækvej 5
2635 Ishøj
tlf.: 36 49 87 00
Se kørselsvejledning på
www.normarkklinik.dk
(under ”kontakt”)		

Leif Skive
Direktør
Speciallæge i Almen Medicin
Idrætslæge

Søren Strange
Speciallæge
Kardiologi, intern medicin

Finn Nørmark
Speciallæge
Ortopædkirurgi

Eilif Larsen
Speciallæge dr. med.
Ortopædkirurgi

