
SUND VIRKSOMHED
Øget sundhed og produktivitet i virksomheden

SUNDHEDS-
LØSNINGER 

FRA 99,-/MD.



SUNDHEDSLØSNINGER 
Optimale trænings- og behandlingstilbud

HEDENSTED CENTRET TILBYDER 
en unik kombination af topmoderne træningsfa-
ciliteter og de sundhedsfaglige kompetencer, der 
skal til for at optimere og fastholde sundheden 
på jeres arbejdsplads.
 
VORES UNIKKE SUNDHEDSLØSNINGER 
differentierer sig ved, at behandling og træning 
foregår lokalt og under samme tag. Det betyder  
f.eks. at genoptræning kan påbegyndes straks 
efter behandling. Vi har kort ventetid og tilstræ-
ber altid behandling samme dag ved akutte 
tilfælde. For at sikre den bedst mulige start får 
medarbejderne tilbudt en opstartssamtale og 
screening af en fysioterapeut inden træningsop-
start. 

EN SUNDHEDSLØSNING 
hos os indeholder som standard:
Ubegrænset fysioterapi, samt genoptræning og
behandlende/forebyggende massage.

Ved mere intense genoptræningsforløb kan egen 
sundhedsforsikring, Sygeforsikring Danmark og 
evt. andre kobles på.

TILVALGSMULIGHEDER
Kiropraktik, forløb med personlig træner, 
kostvejledning, foredrag, coaching, svømning, 
fitness og holdtræning.

SUNDHEDSPROFILER
Invester i medarbejdernes sundhed

SUNDHEDSPROFIL BASIS
Denne individuelle sundhedsprofil er et grundigt sund-
hedstjek, der omfatter de vigtigste parametre
i forhold til at forebygge livsstilsygdomme.

Med en varighed på 30 minutter gennemgår vi med-
arbejderens sundhedsmæssige tests og resultater. 
Derudover gives en kort vejledning ud fra de målte 
parametre hos medarbejderen.

Med udgangspunkt i en Sundhedsprofil BASIS er det 
muligt at arbejde målrettet med eks. konkrete livss-
tilsændringer. Medarbejderen har efter det afsluttede 
sundhedstjek adgang til en personlig online sundheds-
profil, hvor der for hvert målt 
parameter gives specifikke anbefalinger.

SUNDHEDSPROFIL UDVIDET (BODYAGE)
Vi tilbyder derudover en af markedets mest udførlige 
sundhedstjek: Sundhedsprofil UDVIDET, der 
inkluderer BodyAge. Her er der tale om et sundheds-
tjek, der behandler alle aspekter af medarbejderens 
sundhedsmæssige situation - lige fra de ”usynlige 
værdier”  (eks. kolesterol og blodsukker) til målinger 
af medarbejderens kredsløbsmæssige tilstand.

Med udregning og inddragelse af BodyAge-begrebet 
muliggør denne type sundhedstjek bl.a., at der efter-
følgende kan arbejdes mere specifikt og målrettet med 
den personlige motivation hos den enkelte. Mange me-
darbejdere motiveres meget tydeligt af 
BodyAge-faktoren, der konkret illustrerer kroppens 
sundhedsmæssige alder.

Sundhedsprofil UDVIDET har en varighed på 
45 min. pr. medarbejder, der bl.a. inkluderer en grundig 
gennemgang af af medarbejderens testresultater og 
efterfølgende vejledning. 



Sundhedsprofiler oversigt Basis Udvidet Nattjek
Screening af hver enkelt 
medarbejder/virksomhed

Indledende præsentationsmøde, handlingsorienteret sundhedsrapport 
(præsenteres personligt for ledelsen)

KickOff-møde

Informations-email

Personlig online sundhedsprofil

Personlig handlingsorienteret tilbagemelding

Lovpligtig tilbagemelding

Undersøgelsestyper

Blodsukker

Totalkolesterol

Forhold TC/HDL

HDL-Kolesterol

LDL-Kolesterol 

Triglycerider

Vægt

Fedtprocent og fedtmasse

Muskelmasse 

BMI

BMR

Taljemål/talje-højde-ratio 

BodyAge

Iltmætning i blodet 

Blodtryk 

Hvilepuls 

Lungefunktionsscreening

Håndgrebsstyrke

Mavebøjninger/styrke, mave

Styrke, walk-sit

Styrke, broad-jump

Varighed af tjek 30 min. 45. min. 30. min.

Vidste du...
En sygemelding koster virksomheden 

1904 kr. dagligt, pr. medarbejder, 
hvis månedslønnen er 30.000 kr.



Forbedret sundhed = øget glæde, energi og produktivitet

Øget trivsel = mindre sygefravær og negativitet

Investering i medarbejdere = fastholdelse af arbejdskraft

SUND BUNDLINJE

www.hedenstedcentret.dk
75 89 18 99
Direkte: 25 79 18 99

Jette H. Schousboe
hcfys@svom.dk

Udvalgte samarbejdspartnere

Kontakt os og lad os finde den rigtige sundhedsløsning for din virksomhed.


