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Riktlinjer för behandlingar knutna till företagshälsovård 
Helsingborg Arena och Scen AB  
 
Avtal med företagshälsovård 
Helsingborg Arena och Scen har avtal med Feelgood Företagshälsovård AB. Avtalet sträcker sig från  
2019-01-01 till 2020-12-31, med möjlighet till förlängning upp till två år.  
I nedanstående riktlinjer framgår vilka behandlingsformer och tjänster som avtalet omfattar samt rutiner 
för kontakt och bokning. För mer detaljerad information om avtalets innehåll – kontakta HR. 
 
Avtalets omfattning 
Feelgood kan anlitas för arbetsrelaterade frågor inom följande områden: fysisk arbetsmiljö, organisatorisk 
och social arbetsmiljö, akut psykologiskt krisstöd för chefer, psykologisk krisförberedelse, psykologiskt 
bedömningssamtal och stödsamtal, hälsa och arbetshälsa, arbetslivsinriktad rehabilitering samt 
arbetsförmågebedömning. 
Inom ramen för ovan kan t ex avropas ergonomiska genomgångar, utbildningar eller hälsofrämjande 
insatser. Beställning görs av chef eller HR.  
 
Feelgood tillhandahåller följande kompetenser:   
Följande kompetenser/tjänster kan bokas för stöd och behandling: 
- beteendevetare och psykolog 
- organisationskonsult 
- arbetsmiljöingenjör 
- ergonom/fysioterapeut (sjukgymnast) 
- företagsläkare 
- företagssköterska  
- rehabiliteringskoordinator 
- hälsoutvecklare 
- drogterapeut samt 
- krisspecialist 
 
Bokning av tid/besök  
Det är chef, alternativt HR, som bokar och beställer tjänster från företagshälsovården. 
 
Om du som medarbetare har behov av kontakt med företagshälsovården tar du kontakt med din närmaste 
chef för samtal om hur ditt behov ser ut. Därefter bokar chefen tid/besök enligt ök med medarbetaren. 
Om samtal ej kan föras med närmaste chef, kan medarbetaren även kontakta HR för rådgivning kring stöd 
från företagshälsovården.  
Besök hos företagshälsovården kan ske på betald arbetstid efter överenskommelse med chef. 
 
Varje medarbetare kan ringa ett anonymt samtal/år till Feelgood för rådgivning, utan godkännande från 
chef. 
 
Efter ett första besök gör företagsläkaren (eller annan kompetens inom företagshälsovården) i samråd 
med närmaste chef en bedömning av medarbetarens behov av fortsatt stöd från företagshälsovården. Om 
fortsatt behov konstateras kan medarbetaren själv boka dessa direkt med Feelgood.  
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Kontaktuppgifter Feelgood  
Rådgivning och beställning/bokning, vardagar kl. 08.00-17.00: tfn 042-26 63 70  
Adress: Järnvägsgatan 35 
Öppettider: måndag till fredag 8-17 
 
Vid behov av krisstöd 
Chefer samt HR har tillgång till akut krisstöd alla dagar, dygnet runt: tfn 0911 - 22 69 65 
 
Akut behandling av naprapat eller kiropraktor 
För scenbunden personal gäller särskilda riktlinjer för naprapat- och kiropraktorbehandling:  
Vid akuta besvär kan en snabb behandling vara avgörande för om en föreställning kan genomföras. Av den 
anledningen tillhandahålls möjlighet till besök hos naprapat eller kiropraktor, för personal tillhörande 
denna kategori.  
Vid behov av behandling kontaktas närmaste chef. Det är alltid närmaste chef som bedömer om en 
behandling ska ske på arbetsgivarens bekostnad samt om det ska ske på arbetstid. Chef ger information 
om vilka samarbetsparter som erbjuder tjänsterna. 
 
Hörselundersökning och hörselskydd för musiker 
Arbetsgivaren erbjuder gratis hörselundersökning vid behov. Vid behov bekostar arbetsgivaren även ett 
par formgjutna öronproppar och ett par filter.  
Vid behov av hörselundersökning och hörselskydd kontaktas närmaste chef. Det är alltid närmaste chef 
som beslutar om undersökning och hörselskydd ska utges på arbetsgivarens bekostnad,  samt ger 
information om vilka samarbetsparter som erbjuder tjänsterna.  
 


	Riktlinjer för behandlingar knutna till företagshälsovård
	Helsingborg Arena och Scen AB
	Avtal med företagshälsovård
	Avtalets omfattning
	Feelgood tillhandahåller följande kompetenser:
	Bokning av tid/besök
	Vid behov av krisstöd
	Akut behandling av naprapat eller kiropraktor
	Hörselundersökning och hörselskydd för musiker


