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            Hälsokontroll+ 
                    Småföretagarnas Riksförbund 

 
 
 
Hälsokontrol l+ består av två besök: 
 
Första besöket :  
Vid första besöket träffar du vår sjuksköterska som tar ett flertal blodprover,  
blodtryck, puls samt går igenom ev. symptom, det som är viktigt för din hälsa.  
Vill du ta extra prover så går det utmärkt.  

Andra besöket :  
Vid andra besöket träffar du vår hälsopedagog/utvecklare. Ni går tillsammans  
igenom provsvaren. Därefter gör ni en omfattande hälsoprofilbedömning  
och diskuterar igenom hur du ytterligare kan utveckla och förbättra din hälsa. 

Kostnaden för båda besöken är endast 2280 kr/person.  
V i tar inga årsavg i f ter !  

Välkommen till oss på vår mottagning vid Stadshuset i Stockholm,  
eller på någon av de 18 orter vi är verksamma på.  

Kontakta oss för tidsbokning info@brabalans.se 

Vi gör Hälsokontrol l+ i  d in reg ion:  
| Stockholm | Göteborg | Malmö | Växjö | Jönköping | Linköping | Norrköping | Nyköping | Trollhättan 
| Örebro | Västerås | Uppsala | Gävle | Falun | Sundsvall | Östersund | Umeå |   

	

	

	

Vi erbjuder företag med anställda en hälsokontroll utöver det vanliga, ni får medicinsk rådgivning och  
kunskap om hur ni kan hålla er friska hela livet. Om du regelbundet, varje år, kontrollerar ditt hälsotillstånd  
så finns det många möjligheter att utveckla och upprätthålla en god hälsa hela livet.	
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Första besöket :  
Provtagning/undersökning av sköterska ,   
innehål ler fö l jande prover :  
 
Blodsocker (Glucos) 
Blodvärde (Hb) 
Kolesterolvärden 
HDL/LDL-kolesterol, kvot 
Triglycerider 
Blodtryck 
Vilopuls 
Genomgång av ev. symptom 
 
Vi erbjuder även tilläggsprover: 
PSA (Prostata)-prov                  
TSH (Sköldkörtel)-prov             
Spirometri (Lungfunktion)           
Njur-, lever-, järn- och gallaprov  
Avföringsprov            
Hörselundersökning  
m.fl.  
 
Tillsammans med läkare sammanställs provsvar  
med ev rekommendationer. 
 
Totalt tar Besök 1: 15 minuter 
 
 
 
 
 
	

Andra  besöket :  
Hä lso(HPB) ,  kost-  och 
rörel seprof i lbedömning innehå l le r 
fö l jande:  
 
Frågeformulär ang. vanor senaste månaden: 
Färdsätt till jobbet 
Motionsvanor 
Fritidsaktiviteter 
Kostvanor 
Tobak 
Alkohol 
Stress 
Symptom 
Mediciner 
Upplevd hälsa 
Arbetsbelastning 
 
Vi går även igenom följande: 
Analys av provsvar (vid tidigare besök jämförs 
provsvaren), kost-och motionsvanor med 
rekommendationer, genomgång av fysisk aktivitet 
(hög- och måttligt samt vardagsmotion), längd, vikt, 
syn, midjemått, BMI, ev. belastningsskador m.m. 
Blodtryck, blodfetter, blodtrycks mediciner m.m. 
Cykelergometer test, 6-8 min, uträkning av 
syreupptagningsförmåga samt testvärde.  
 
Varje person får med sig en individuell 
sammanställning av sin hälsoprofil. 
	
Vi upprättar en BalansPlan 
tillsammans med dig vid varje möte: 
- Mål & Motiv 
- Tillvägagångsätt 
- Fokus 
- Kostvanor 
- Rörelseprogram 
 
Totalt tar andra besöket: 60 minuter 
 
Totalt tar Hälsokontroll+: 15 + 60 minuter 
 
 
 
Ovanstående priser är exkl. moms. 
	


