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Få et Sundhedstjek
Som medarbejder i Høje-Taastrup
Kommune kan du få lavet et Sundhedstjek fra Falck Healthcare. Det er en unik
mulighed for at sætte fokus på dig selv
og dit eget helbred.

Sundhedstjek
Et Sundhedstjek sætter din sundhedstilstand i fokus. Sundhedstjekket foretages af en sygeplejeske fra Falck Healthcare
og indeholder bl.a. disse målinger:
●
●
●

Mange af symptomerne på de almindelige livsstilssygdomme
kan ikke mærkes, før det er for sent. Faktum er, at usund livsstil forringer vores livskvalitet, og at 40 % af alle dødsfald kan
relateres til livsstil. Mange opdager for sent, at det er galt med
helbredet. Typiske tegn på livsstilssygdomme er:
●
●
●
●

Blodtrykket er højt
Blodsukkeret ligger over det anbefalede
Man taber pusten
Energiniveauet er dalende

●
●
●
●
●

BMI
Vejning
Fedtprocent
Muskelmasse og fedtmasse
Blodsukker
Kolesterol
Blodtryk
Livvidde

Det er aldrig
for sent at ænd
re
livsstil – selv m
indre
ændringer ka
n give
gevinst!

Du får et overblik over risikofaktorer, der på sigt kan føre til en
række forskellige sygdomme. Derved kan du sætte ind med
en forebyggende indsats. Vurderer sygeplejersken, at der er
behov for behandling, henvises du til egen læge.

Sådan booker du tid til Sundhedstjek
Sundhedstjekket kan foregå på din arbejdsplads, hvis I er
minimum 9 medarbejdere, som ønsker sundhedstjek. Kontakt
HR-centret, Inge Møller ingemoe@htk.dk eller Helle Mølleskov
hellemoe@htk.dk for at aftale nærmere.

1

Sundhedstjek på din arbejdsplads skal være inden udgangen af
2015, men aftalen skal være indgået senest 23. oktober 2015.
Hvis arbejdspladsen ikke booker et sundhedstjek, kan du alligevel få sundhedstjek på en af følgende tidspunkter:

Online bestiller du tid til behandling på
www.falckhealthcare.dk, hvor du vælger Booking.
Et sundhedstjek tager ca. 20 minutter.

Tid og sted
7. oktober, kl. 8.00-14.15 på Hedehuset
22. oktober, kl. 8.00-16.00 på Rådhuset

Disse tidspunkter skal bookes i Falck Healthcares bookingsystem eller du kan ringe til dem og bestille tid. Læs nærmere om bookning på de efterfølgende sider.
Hold dig orienteret om tilbuddet om sundhedstjek på
www.hrportal.htk.dk se under personalefordele.

2

Log på med dine brugeroplysninger
NB! Første gang du logger på, kan du tilføje din e-mail
og telefonnummer, så du kan modtage en bekræftelse
på e-mail og/eller SMS.

Virksomheds-ID: 34139
Bruger-ID: dit cpr-nr
Adgangskode: Falck@123

Book tid til Sundhedstjek, fortsat

3

Opret ny adgangskode.

4

Opdater dine oplysninger.

5

Vælg et sted på Danmarkskortet hvor du
ønsker behandling.

6

Vælg behandlingsformen Sundhedsprofil

Klik på prikken uden for figuren og
vælg ”Ja” til at oprette forløb under
andre ydelser.

(som er det samme som Sundhedstjek).
Vælg derefter behandlingssted

7

Klik på Klinik navn og vælg hvor du
ønsker Sundhedstjekket.
Nu kan du bestille et Sundhedstjek ved
at vælge mellem de ledige tidspunkter.
Herefter får du en e-mail eller sms på
din booking.

Andre bookingmuligheder
Har du ikke adgang til nettet, kan du booke tid alle hverdage
kl. 8-21 på telefon 70 10 20 42.

