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Helbredsundersøgelser
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Helbredsundersøgelser hos
en af Danmarks førende
sundhedsspecialister
Helbredsundersøgelser på Capio
Privathospital varetages og udføres af
læge og sundhedsspecialist Pia Norup.
Pia har mere end 13 års erfaring med
sundhedsfremme og forebyggelse
og har gennemført mere end 1000
helbredsundersøgelser i denne
periode.
Ud fra helbredsundersøgelsens
resultater hjælper vi dig videre,
så du kan forebygge eventuelle
risikofaktorer og booste dit velvære og
din livskvalitet.

Alle vores pakker indeholder
• Gennemgang af spørgeskema,
fremsendt og udfyldt forud for
helbredsundersøgelsen
• Grundig lægeundersøgelse
• Samtale om livsstil, herunder bl.a.
kost, motion og stress
• Gennemgang af alle
organsystemer, herunder
symptomer og evt. sygdomme
samt svar på undersøgelser
• Kortlægning af eventuelle
arvelige dispositioner og tidligere
sygdomme
• Svar på blodprøveanalyse
• En række diagnostiske

undersøgelser alt efter den valgte
helbredspakke
• Udførlig skriftlig rapport med
undersøgelsens resultater og
anbefalinger til dig
• Individuel sundhedsrådgivning alt
efter den valgte helbredspakke

Samarbejdsaftaler
Hvis du henvender dig på vegne af 10
personer eller flere, kan vi gennem en
samarbejdsaftale tilbyde fordelagtige
priser samt hurtig, kompetent
udredning og behandling af jeres
medarbejdere, spillere eller atleter.

Lad os hjælpe dig med at opnå
et sundere helbred
Er du interesseret i at få indblik i din
sundhed og booste din livskvalitet?
Kontakt os helt uforpligtende og hør
mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.
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Aktiv Livsstilpakken
Pris: 4.800 kr.
Varighed: 1,5 time

Aktiv Livsstil-pakken henvender sig til dig, der er ung eller midt i livet og ønsker et
aktuelt, grundlæggende indblik i din sundhed uden at fokusere på eventuelle fremtidige
sygdomme.
Aktiv Livsstil-pakken indeholder:
• Kort spørgeskema vedrørende din generelle livsstil med særligt fokus på træningsog kostvaner
• Kort livsstilssamtale med fokus på eventuelle aktuelle helbredsmæssige
problemstillinger
• Lægelig undersøgelse med fokus på bevægeapparatets kapacitet (f.eks.
undersøgelse af holdning og muskelstyrke, vurdering af core-stabilitet samt mave og
rygmuskulatur)
• Måling af vægt, højde, BMI, fedtprocent og livvidde
• En analyse af din fedtmasse og fedtfordelingen på din krop samt en anbefaling af,
hvordan det ideelt bør være fordelt
• Lungefunktionsundersøgelse (Spirometri)
• Arbejds-EKG – test af din hjertefunktion under fysisk arbejde, som vurderes
af Capios kardiolog. Ved et arbejds-EKG får du endvidere målt dit kondital, og
undersøgelsen viser, om du har behov for yderligere hjerteundersøgelser
• Blodtryksmåling
• Blodprøver, inkl. blodprocent, hvide blodlegemer, kolesteroltal, blodsukker (langtidsog faste), magnesium og nyretal
• Kort rapport med fokus på rådgivning i forhold kost og træning udarbejdet efter
undersøgelsens resultater
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Bronzepakken
Pris: 5.500 kr.
Varighed: 1,5 time

Med bronzepakken får du bl.a. indblik i eventuelle tidlige tegn på fremtidig sygdom, en
hjerteundersøgelse og en lungefunktionsmåling.
Har du tidligere fået lavet en helbredsundersøgelse, kan bronzepakken også være en
god opfølgende undersøgelse.
Bronzepakken indeholder:
• Spørgeskema om din almene helbredstilstand – udfyldes på forhånd
• Indledende livsstilssamtale
• Lægelig undersøgelse
• Måling af vægt, højde, BMI, fedtprocent og livvidde
• Lungefunktionsundersøgelse (Spirometri)
• Hvile-EKG – test af din hjertefunktion ved hvile, som vurderes af Capios kardiolog
• Fuldt blodprøvepanel inkl. cancermarkører
• Helbredsrapport
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Sølvpakken

Sølvpakken indeholder alle elementer fra bronzepakken samt en test af din
hjertefunktion under fysisk arbejde (arbejds-EKG), som vurderes af kardiolog, samt
beregning af kondital på baggrund af testen.

Pris: 6.800 kr.
Varighed: 2 timer

Derudover inkluderer sølvpakken en mere dybdegående samtale med gennemgang af
livsstilsfaktorer og organsystemer samt en sundhedsplan med råd til kost og træning
udarbejdet efter undersøgelsens resultater.
Sølvpakken indeholder:
• Spørgeskema om din almene helbredstilstand – udfyldes på forhånd
• Lægelig undersøgelse
• Måling af vægt, højde, BMI, fedtprocent og livvidde
• Lungefunktionsundersøgelse (Spirometri)
• Fuldt blodprøvepanel inkl. cancermarkører (PSA for mænd og CA-125 for kvinder)
• Helbredsrapport
• Dybdegående samtale med gennemgang af livsstilsfaktorer (ud fra KRAMSSmodellen – Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Søvn og Stress) og alle organsystemer
• Arbejds-EKG – test af din hjertefunktion under fysisk arbejde, som vurderes af en
kardiolog. Ved et arbejds-EKG får du endvidere målt dit kondital, og undersøgelsen
viser, om du har behov for yderligere hjerteundersøgelser
• En sundhedsplan med råd til, hvordan du kan optimere din sundhed ud fra
forskellige parametre, samt råd til kost og træning udarbejdet efter undersøgelsens
resultater
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Guld
Pris: 8.500 kr.
Varighed: 2 timer

Denne pakke henvender sig til dig, der ønsker et dybdegående indblik i din sundhed.
Guldpakken indeholder alle elementer fra sølvpakken samt en ultralydsundersøgelse
af halspulsåren med henblik på at afklare eventuelle tidlige tegn på åreforkalkning
(arteriosklerose).
Guldpakken indeholder:
• Spørgeskema om din almene helbredstilstand – udfyldes på forhånd
• Lægelig undersøgelse
• Måling af vægt, højde, BMI, fedtprocent og livvidde
• Lungefunktionsundersøgelse (Spirometri)
• Fuldt blodprøvepanel inkl. cancermarkører
• Helbredsrapport
• Dybdegående samtale med gennemgang af livsstilsfaktorer (ud fra KRAMSSmodellen – Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Søvn og Stress) og alle organsystemer
• Arbejds-EKG – test af din hjertefunktion under fysisk arbejde, som vurderes
af Capios kardiolog. Ved et arbejds-EKG får du endvidere målt dit kondital, og
undersøgelsen viser, om du har behov for yderligere hjerteundersøgelser
• Ultralydsscanning af halspulsåre, halskar og skjoldbruskkirtel – foretages 1-2 uger
før helbredsundersøgelsen, så resultaterne foreligger på undersøgelsesdagen
• En sundhedsplan med råd til, hvordan du kan optimere din sundhed ud fra
forskellige parametre, samt råd til kost og træning udarbejdet efter undersøgelsens
resultater
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Kvindepakken
Pris: 12.500 kr.
Varighed: 2 timer

Kvindepakken henvender sig til dig, der ønsker et dybdegående indblik i dit helbred
med særligt fokus på de såkaldte kvindesygdomme.
Kvindepakken indeholder alle elementer fra vores guldpakke samt en række yderligere
undersøgelser fokuseret mod sygdomme relateret til kvinder.
Kvindepakken indeholder:
• Alle elementer fra Guldpakken
• Ultralydsscanning af maveregion og indre organer
• Klinisk mammografi inkl. undersøgelse og ultralyd
• CA-125 – blodprøve, markør for kræft i æggestokkene
• Røntgen af thorax
• DEXA-scanning – måling af knogletæthed for vurdering for risiko for knogleskørhed
(osteoporose)
• Gynækologisk undersøgelse kan tilkøbes ved behov.
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Mandepakken
Pris: 13.250 kr.
Varighed: 2 timer

Denne pakke henvender sig til dig, der ønsker et dybdegående indblik i dit helbred
med særligt fokus på sygdomme relateret til mænd.
Mandepakken indeholder alle elementer fra vores guldpakke samt en række yderligere
undersøgelser og analyser.
Mandepakken indeholder:
• Alle elementer fra Guldpakken
• Ultralydsscanning af maveregion og indre organer
• Ultralydsscanning af testiklerne
• Ultralydsscanning af prostata (TRUS)
• Hormonprofil på baggrund af blodprøver
• Røntgen af thorax
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Mave/fordøjelsespakken
Pris: 14.900 kr.
Varighed: 2 timer

Denne pakke henvender sig til dig, der har gener fra eller symptomer på sygdom i
mave-tarm-systemet.
Oplever du eksempelvis mavesmerter, vekslende afføringsmønster, voldsom
oppustethed, kvalme, halsbrand, diarré eller forstoppelse?
Så kan vores mave/fordøjelse-pakke være den rette pakke for dig.
Her får du en grundig undersøgelse for sygdomme i mave-tarm-systemet ud over
elementerne fra vores Bronzepakke.
Mave/fordøjelse-pakken indeholder:
• Spørgeskema om din almene helbredstilstand – udfyldes på forhånd
• Indledende livsstilssamtale
• Lægelig undersøgelse
• Måling af vægt, højde, BMI, fedtprocent og livvidde
• Lungefunktionsundersøgelse (Spirometri)
• Fuldt blodprøvepanel inkl. cancermarkører
• Helbredsrapport
• Hvile-EKG – test af din hjertefunktion ved hvile, som vurderes af Capios kardiolog
• Ultralydsscanning af maveregion og indre organer
• En kortlægning af din tarmflora, både gode og skadelige bakterier,
fordøjelsesenzymer og tegn på sygdom i dit fordøjelsessystem – foretages
ved en afføringsprøve, der sendes til hjemmeadresse ca. 1 måned forud for
helbredsundersøgelsen
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Udvidet livsstilspakke

Denne pakke henvender sig til dig, der ønsker et dybdegående indblik i dit helbred og din
risikoprofil ift. udvikling af hjerte-kar-sygdomme og diabetes (sukkersyge).

Pris: 15.900 kr.
Varighed: 2 timer

Så kan vores helbredsundersøgelse ‘Udvidet Livsstilspakke’ være den rette for dig.

Er der tendens til hjerte-kar-sygdomme i din familie, har du fået konstateret forhøjet blodtryk
eller kolesterol, eller har du gennem årene fået lidt ekstra fedt omkring maven på grund af din
livsstil?

Her får du en grundig undersøgelse for sygdomme i hjerte/kar-systemet ud over elementerne
fra vores guldpakke.
Udvidet Livsstilspakke indeholder:
• Spørgeskema om din almene helbredstilstand – udfyldes på forhånd
• Lægelig undersøgelse
• Måling af vægt, højde, BMI, fedtprocent og livvidde
• Lungefunktionsundersøgelse (Spirometri)
• Fuldt blodprøvepanel inkl. cancermarkører
• Dybdegående samtale med gennemgang af livsstilsfaktorer (ud fra KRAMSS-modellen –
Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Søvn og Stress) og alle organsystemer
• Arbejds-EKG – test af din hjertefunktion under fysisk arbejde, som vurderes af en kardiolog.
Ved et arbejds-EKG får du endvidere målt dit kondital, og undersøgelsen viser, om du har
behov for yderligere hjerteundersøgelser
• Ultralydsscanning af halspulsåre, halskar og skjoldbruskkirtel – foretages 1-2 uger før
helbredsundersøgelsen, så resultaterne foreligger på undersøgelsesdagen
• Ultralydsscanning af hjertet ved hjælp af EKKO-kardiografi – foretages af Capios kardiolog
forud for helbredsundersøgelsen
• Røntgen af thorax
• Dybdegående kolesterolanalyse inkl. oxiderede LDL-molekyler, inflammationsmarkører og
tidlige tegn på insulin-ubalancer
• Formulering af individuelle målsætninger, eksempelvis vægttab, lavere fedtprocent,
reduceret livvidde, lavere blodtryk eller kolesteroltal eller blodsukker
• Helbredsrapport
• En individuelt skræddersyet plan for og rådgivning om kost og livsstil, der hjælper dig til at
nå dine målsætninger og forebygge og minimere risikoen for fremtidig hjerte-kar-sygdom
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Autoimmun
helbredsundersøgelse
+ forløb
Pris: 17.900 kr.
Varighed: 2 timer + 3
opfølgende samtaler

Denne pakke henvender sig til dig, der har en autoimmun sygdom eller symptomer på dette.
Pakken autoimmun helbredsundersøgelse + forløb indeholder alle elementer fra Guldpakken
suppleret med blodprøver, hvor der testes for auto-antistoffer og vævstyper samt flere mineraler
og vitaminer.
Med denne helbredsundersøgelse får du dermed et dybdegående indblik i din autoimmune
sygdom og generelle helbredstilstand og personlig livsstilsrådgivning af Pia Norup.
Derudover inkluderer pakken også 2-3 opfølgende konsultationer hos Pia Norup, som vil følge
dig i din proces med kost- og livsstilsændringer, hvor du lærer at dæmpe dine symptomer
gennem kost og livsstil.
Pakken Autoimmun helbredsundersøgelse + forløb indeholder:
• Alle elementer fra Guldpakken
• Ultralydsscanning af bughulen (abdomen) og alle indre organer
• Udvidet blodprøvepanel inkl. bl.a. cøliaki-prøver og vævstyper
• 2-3 opfølgende konsultationer hos Pia Norup ift. kost- og livsstilsændringer til dæmpning af
dine symptomer
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Par-pakken
Pris: 23.500 kr.
Varighed: 2 timer pr. pakke

Denne pakke henvender sig til dig, der sammen med din partner ønsker et dybdegående
indblik i hver jeres helbred med særligt fokus på de kønsrelaterede sygdomme.
Par-pakken indeholder to helbredsundersøgelser (kvindepakken eller mandepakken) til en
reduceret pris.
Par-pakken indholder:
• Alle elementer fra mandepakken
• Alle elementer fra kvindepakken
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Platinpakken
Pris: 24.500 kr.
Varighed: 2 timer

Denne pakke henvender sig til dig, der ønsker det komplette billede af din sundhed og dit helbred.
Platinpakken indeholder alle elementer fra guldpakken samt en række yderligere undersøgelser.
Du får med platinpakken et komplet indblik i dit helbred og din sundhedstilstand og bliver rådgivet
omkring, hvad du kan gøre for at optimere din sundhed
Platinpakken indeholder:
• Spørgeskema om din almene helbredstilstand – udfyldes på forhånd
• Udvidet lægelig undersøgelse
• Ultralydsscanning af halspulsåre, halskar og skjoldbruskkirtel – foretages 1-2 uger før
helbredsundersøgelsen, så resultaterne foreligger på undersøgelsesdagen
• Ultralydsscanning af maveregion og indre organer
• Røntgen af hjerte og lunger
• Udvidet hjertekar-risikovurdering
• Måling af vægt, højde, BMI, fedtprocent og livvidde
• Lungefunktionsundersøgelse (Spirometri)
• Fuldt blodprøvepanel inkl. cancermarkør (PSA og CA-125, se nedenfor)
• Dybdegående samtale med gennemgang af livsstilsfaktorer (ud fra KRAMSS-modellen – Kost,
Rygning, Alkohol, Motion, Søvn og Stress) og alle organsystemer
• Arbejds-EKG – test af din hjertefunktion under fysisk arbejde, som vurderes af Capios kardiolog.
Ved et arbejds-EKG får du endvidere målt dit kondital, og undersøgelsen viser, om du har behov for
yderligere hjerteundersøgelser
• Helbredsrapport
• Rådgivning til, hvordan du kan optimere din sundhed ud fra forskellige parametre, samt råd til kost og
træning udarbejdet efter undersøgelsens resultater
Særligt for kvinder:
Gynækologisk undersøgelse
DEXA-scanning – måling af knogletæthed for vurdering for risiko for knogleskørhed (osteoporose)
CA-125 – blodprøve, markør for kræft i æggestokkene
Mammografi
Særligt for mænd:
PSA – blodprøve, markør for prostatakræft
Ultralydsscanning af testiklerne
Ultralydsscanning af prostata (TRUS)
Mandlig kønshormon-profil på baggrund af blodprøver
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Samarbejdsaftaler

Invester i jeres spilleres eller
medarbejderes helbred og performance
Gennem en samarbejdsaftale kan Capio tilbyde fordelagtige priser samt
hurtig, kompetent udredning og behandling af jeres medarbejdere, spillere
eller atleter. Alle aftaler skræddersys til jeres individuelle behov. Vi tager
udgangspunkt i jeres situationen og finder en tilpasset løsning, så I får det
maksimale udbytte.

Mindre sygdom

Øget performance

Højere trivsel

Forebyggelse

Med en helbredsundersøgelse får dine
medarbejdere/spillere redskaberne til at
give helbredet det rette boost. Et godt
helbred giver færre sygedage. Og færre
sygedage har effekt på bundlinjen.

Fysisk sundhed giver grobund for mental
velvære. Med vores helbredsundersøgelser kan du understøtte dine medarbejderes/spilleres trivsel og det gode
miljø.

En medarbejder/spiller, der er godt tilpas
både fysisk og mentalt, performer bedre.
Når kroppen er i balance, er energiniveauet i top, og det kan mærkes på
både performance og bundlinje.

En helbredsundersøgelse giver dine
medarbejdere viden om eventuelle
risikomarkører ift. fremtidig udvikling
af sygdom som diabetes eller hjerte/
kar-sygdomme – og hjælpen til at
undgå disse.

Skal vi hjælpe jer?

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed eller klub
gennem en skræddersyet samarbejdsaftale.
Mia Harnfeldt
Markedschef
+45 3152 8173 / miha@capio.dk
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Læs mere på www.capio-helbred.dk
eller kontakt os her:
Hellerup: +45 3977 7070 – Aarhus: +45 8612 1186
E-mail: helbred@capio.dk
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