
Telefon: 010-179 87 00  |  Mejl: info@mobiladoktorn.se  |  Sjukvårdsrådgivning: 010-179 87 10

Hälsokollen
Friska medarbetare med löpande 

hälsokontroller på plats hos er
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Välkommen till Hälsokollen!

Hälsokollens syfte är att signalera om kunden lider av någon av de  
vanligaste folksjukdomarna: diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, olika  
cancerformer och psykisk ohälsa. Genom provtagning, kontroller och 

frågeformulär fångar Hälsokollen även upp fetma/övervikt, alkoholism, 
blodbrist, avvikande salt- och vätskebalans, ämnesomsättning, risk för 
blodpropp eller avvikande funktion i lever, njurar, lungor, prostata samt 

sköldkörteln. Vidare kontrolleras tecken på nedsatt psykiskt välbefinnande, 
ängslan/oro/ångest, stress och suicidbenägenhet.
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Så fungerar Hälsokollen
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Den anställde svarar på en enkät online

Medarbetaren träffar läkaren som presenterar sin analys utifrån 
enkätsvar, prover och tester. (30 minuter)
Läkaren lyssnar på hjärta och lungor, känner på lymfkörtlar och ger återkoppling av 
resultat och råd om eventuella förändringar i levnadsvanor, fortsatt utredning och 
provtagning.

Allt sker på er arbetsplats.

En sjuksköterska tar blodprov och gör andra kontroller.  
(30 minuter)
Vi mäter längd, vikt, BMI, midjemått, lungkapacitet, tar EKG, blodtryck och  
kontrollerar syresättningen i blodet. Vid behov tar vi även urinprov för att mäta 
bakterier, glukos och äggvita.

Eventuella åtgärder eller behandling sätts in som exempelvis  
remittering, kostråd, rehabilitering eller receptförskrivning. Du 
får även en skriftlig sammanställning av resultatet.
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Information om Hälsokollen

Att tänka på före provtagning
• Undvik fet mat och alkohol dagen före 

provtagning.
• Avstå från rökning och snusning timmarna 

innan provtagning.
• Fasta i minst 10 timmar innan provtagning. 

Det är dock tillåtet att dricka vatten, kaffe 
eller te (utan socker/mjölk).

• Undvik träning eller ansträngande  
kroppsaktivitet under morgonen då det 
kan påverka provresultatet.

• Mediciner (exempelvis Levaxin och  
järnmedicin), vitaminer och kosttillskott 
kan påverka provresultatet. Avvakta  om 
möjligt med eventuella morgonmediciner 
tills efter provtagningen.

• Ta gärna på dig kläder som inte smiter åt 
och är enkla att vika upp.

• Ta med giltig legitimation vid besöken 
med sjuksköterskan och läkaren.

Vem kan se mina provsvar?
Det är endast Mobila Doktorns läkare och  
sjuksköterskor som kan se dina provresultat.  
Samma sekretessregler gäller som för övrig 
svensk hälso-och sjukvård. Det behövs ett 
samtycke från dig om journalen ska delas med 
andra vårdgivare.
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Förebygger sjukfrånvaro 
Med en tidig undersökning, diagnos och ev. 
behandling kan problem upptäckas innan de 
gått onödigt långt. Det gör att frånvaron blir 
kortare, och i vissa fall att den kan undvikas 
helt. En vinst för både arbetsgivaren och den 
anställde.

Friska medarbetare 
Friska medarbetare mår bättre, har mer energi 
och presterar bättre. Det påverkar också den 
övriga arbetsgruppen positivt. Mår medarbetarna 
bra så mår troligen även företaget bra.

Fördelar för dig som 
arbetsgivare

Ge dina medarbetare de bästa 
förutsättningarna för en god hälsa!

Trygga medarbetare 
Det är en trygghet för medarbetarna att veta 
att de smidigt och snabbt kan få hjälp när det 
behövs, utan att ens behöva lämna hemmet. 
En arbetsgivare som värderar medarbetarnas 
välmående och trygghet högt är också en 
attraktiv arbetsgivare.
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