HÄLSOUNDERSÖKNING
Vi erbjuder hälsoundersökning med provtagning, tester och läkarsamtal

Tillval
PROSTATAUNDERSÖKNING inkl PSA
Muntlig och skriftlig information, skattningsformulär
för vattenkastningsbesvär, undersökning av
prostatakörteln och PSA-provtagning med syfte att
tidigt upptäcka prostatacancer. Lämpligt för män över
50 år.
FÖRDJUPAD PROVTAGNING ALKOHOL
I hälsoenkäten alla gör ingår AUDIT som är ett
frågeformulär med god träffsäkerhet för screening av
riskbruk. Vid oro för hög alkoholkonsumtion tas i detta
tillval leverprover och ett mer specifikt blodprov, CDT,
som är en tillförlitlig indikator på riskkonsumtion de
senaste fyra veckorna.

SPIROMETRI
Spirometri är ett test av funktionen i lungor och luftrör
som kan avslöja KOL eller astma. Det rekommenderas
särskilt för rökare.
AUDIOMETRI
Audiometri är ett hörseltest. En bedömning av
hörselfunktionen görs och du får lämpliga
rekommendationer.
UPPFÖLJNING
Får du förslag på livsstilsförändringar så
rekommenderar vi uppföljning hos sjuksköterska efter
ca 3 månader.

Medicin Direkts Hälsoundersökning ger möjlighet att i tid upptäcka riskfaktorer eller sjukdomar,
som är påverkbara i ett tidigt skede. Hälsoundersökningen är upplagd som en omfattande
basutredning med möjlighet att redan från början göra tillval.

Hälsoenkät – Inför sköterskebesöket får deltagaren en hälsoenkät att fylla i, i vårt välkomstrum.
Hälsoenkäten belyser ärftliga faktorer, livsstil, tobaks- och alkoholvanor, stress, arbetssituation,
sömn, stämningsläge, mm. Utifrån dina svar för du ett hälsosamtal med sköterskan.
Provtagning och tester hos sjuksköterska – Provtagning, EKG och ytterligare undersökningar om
sådana valts som tillval.
Läkarbesök – Efter c:a två veckor träffar du läkaren för ett besök. Då görs en noggrann
kroppsundersökning, genomgång av provsvar, undersökningsfynd och enkät. Du samtalar
avslutningsvis i lugn och ro med läkaren och får på så sätt en mycket god belysning av ditt
hälsotillstånd. Din läkare på Medicin Direkt är specialist i allmänmedicin.
Åtgärder – En fördel med regelbundet återkommande hälsoundersökningar är att en jämförelse
kan göras över tid, vilket möjliggör en tidigare upptäckt av avvikelser och riskfaktorer – man kan se
tendenser i provsvar och resultat på ett tydligt sätt. Det är också viktigt att göra en uppföljning om
vi har föreslagit en livsstilsförändring. Forskning visar att det ökar möjligheten att förändringen kan
bli varaktig.

Pris :

Stor hälsoundersökning

3200 kr

Tillval:

Prostataundersökning
Riskprofil Alkohol
Spirometri
Audiometri
Uppföljning

500 kr
300 kr
200 kr
200 kr
500 kr + ev
analyskostnad

