
Vi finns både för dig och ditt företag!
Bevara det friska. Upptäck ohälsa och sjukdom 
innan det blir ett hinder i arbetslivet. Det är 
genom era medarbetare som ni når era mål!

I nära samarbete  med Primapraktiken,Prima Fysio Center,TakeNote,  H&S Arbetsmiljö 

WWW.PRIMAHALSA.SE 
info@primahalsa.se, 070-58 57 205
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Övre raden från vänster: Urban verksamhetschef, Ann-Sofie medicinsk sekreterare,  
Eva företagssköterska, Henrik läkare, Robert läkare, Per kundkoordinator

Nedre raden från vänster: Johanna undersköterska, Elisabeth undersköterska, Sofia undersköterska



VI FINNS FÖR BÅDE DIG OCH DITT FÖRETAG!
Hos oss skall du alltid kunna känna det personliga engagemanget och ansvarstagandet. 
Vår verksamhet bygger på respekt, vänlighet, tillmötesgående och en hög grad av 
tillgänglighet, samt en stor portion av nyfikenhet.

Prima Hälsa vill vara en stark samarbetspartner i alla delar och lägen. Vi vill fånga 
ohälsan innan den utvecklas till sjukdom. Vi vill hjälpa er som arbetsgivare att bidra till 
en bättre arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt. Ni får en direktkontakt in till oss för en 
snabb hantering i ert ärende.  

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Vi vill också vara er partner, i dels de långsiktiga förändringsprocesserna och dels i 
de mer akuta händelserna, i företagets systematiska arbets miljöarbetet. Vi har en stor 
kompetens i företaget och via våra samarbetspartners.

VACCINATIONER
Inklusive resevaccin 

SPECIALISTLÄKAR
MOTTAGNING

COACHING  
HANDLEDNING

Coaching och handledning, på  
individ och gruppnivå, i ledarskap  
och grupputveckling där stöd och 

inspiration i ledarskapet ingår. 

FÖRSTADAGSINTYG
För medarbetare där Prima Hälsa 
ombesörjer att det finns lediga  
läkartider samma dag som din 
medarbetare sjukskriver sig. 

UTBILDNING
Lagstiftade utbildningsinsatser samt 
inspirationsföreläsningar kring olika 
ämnen som är aktuella för företaget  

och dess medarbetarna.

HLR eller första hjälpen utbildningar  
eller andra specifika utbildningar  

utifrån företagets behov.

TakeNote
Ett verktyg vid sjuk- och friskanmälan 

samt rehabmodul

FÖRETAGS
HÄLSOVÅRDS

TJÄNSTER
Hälsoundersökningar – vid rekrytering 
innan anställning eller som en del av 

företagets arbetsmiljöarbete, på individ, 
grupp och organisationsnivå.

Hälsosamtal där man kartlägger med-
arbetarens arbetsliv och privatliv för 

att få en helhetsbild av den anställdes 
livssituation samt fokuserar på dennes 

motivation.

Tjänstbarhetsintyg

HR STÖD
Råd & stöd till arbetsgivare i olika  
HR-processer där fokus är dialog  

på sjukfrånvaron, rehabiliteringsstöd  
eller andra åtgärder.

Månadsavstämningar på plats där rätt 
kompetens från Prima Hälsa medverkar 

genom skyddsronderna eller genom 
andra strukturer för att säkerställa och 

bidra till utveckling av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
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