
Hos CurisCare arbejder vi med at forbedre 
sundheden hos virksomhedens ansatte. 
CurisCare benytter veluddannede 
sygeplejersker, der samarbejder med et 
stort netværk af lokale behandlere. 

Sundhedstjek 
Opfølgning
Behandling



Der har aldrig været så meget fokus på 
sundhed og motion som i dag. Det er 
nemt at søge viden på internettet, men 
hvad går galt? Hvorfor er så mange 
mennesker syge i dag? 

Vidste du at helt nye tal viser, at mere end 
50 % af danskerne er overvægtige!?

Vi skal have mere fokus på vores helbred.
Hos CurisCare mener vi, at mennesker generelt har for travlt i hverdagen og derfor kommer helbredet i 
anden række. Det kan have store konsekvenser for den enkelte. Mange mennesker går ikke til lægen selv om 
de kan mærke tegn på sundhedsmæssige problemer.

60.000 mennesker har Diabetes-2 uden at vide det.
Omkring 60.000 mennesker i Danmark har diabetes 2 uden selv at vide det. Ca. 300.000 mennesker er i 
forstadie til at få diabetes 2 viser tal fra diabetikerforeningen. 

Næsten 500.000 mennesker har en hjertekar sygdom i Danmark.
1 ud af 4 dør af en hjertekar sygdom. Hjerteforeningen skriver, at i 2020 vil en halv million danskere have en 
hjertekar sygdom. Det er næsten dobbelt så mange som lever med kræft.
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Vi kan hjælpe ved at sundhedstjekket kommer til dig!

CurisCare har fra starten valgt at benytte sygeplejersker som frontfigurer. 

Som vores kunde er det vigtigt at dine ansatte føler sig trygge og samtidigt få den optimale rådgivning. 
Når en virksomhed har indgået et samarbejde med CurisCare er det første møde derfor med en 
sygeplejerske.

Sygeplejerskens opgave er at lave et sundhedstjek på de medarbejdere, som ønsker det. Som standard 
måler hun blodsukker, blodtryk og puls på dem. Den enkelte medarbejder udfylder et skema, som 
sygeplejersken gennemgår med medarbejderen. Om eftermiddagen kan man ydermere få en personlig 
samtale med sygeplejersken, hvis man ønsker det. 

CurisCare sender herefter en rapport til virksomheden om virksomhedens samlede sundhedstilstand. 

CurisCare udarbejder i samråd med den enkelte sygeplejerske et forslag til en fremtidig helbredsplan, og 
her benytter vi lokale behandlere.   

Alle oplysninger behandles fortroligt og i henhold til dansk lovgivning. Virksomheden modtager IKKE
oplysninger om den enkelte medarbejder. 
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