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Helsingborg Stad förnyar förtroendet för 
Feelgood som strategisk partner i hälso- och 
arbetsmiljöfrågor  
Feelgood har tecknat nya avtal gällande företagshälsovård med Helsingborgs 
stad, Nordvästra Skånes vatten och avlopp samt Helsingborgshem, vilka alla är 
kunder hos Feelgood sedan tidigare. Avtalet omfattar även Svalövs kommun 
som är en ny kund för Feelgood.  

Avgörande i valet av leverantör beskrivs av ansvarig upphandlare hos Helsingborg stad som 
Feelgoods förmåga att beskriva sambandet mellan strategi, aktivitet och effekt, samt 
betydande mervärden i form av ökade friskfaktorer, reducering av sjukfrånvaron och minskat 
produktionsbortfall. Även att kunna räkna på återbäring av investeringen i företagshälsovård 
(ROI) samt förankring i forskning pekas ut som viktiga urvalskriterier.  

- Det känns extra roligt att vinna kundernas förtroende när vi vet att effekt och kvalitet 
rankats väldigt högt i utvärderingen. Inte bara för att det är ett kvitto på att vårt arbete 
håller hög kvalitet och ger resultat, utan också för att det visar på att kunden 
värdesätter hälsa och arbetsmiljö, säger Anna Thulin, Regionschef, Feelgood. 

 
Avtalet omfattar ca 9000 medarbetare i de fyra organisationerna. Svalöv startar redan 2014 
och övriga 2015, med avtalstid fram till 2016 med option på förlängning till 2017.  
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För mer information, kontakta: 

	  
Anna Thulin 
Regionschef, Feelgood 
Tel: 070- 7702195 
E-post: anna.thulin@feelgood.se 

Joachim Morath 
VD, Feelgood 
Telefon: 08-545 810 00 
E-post: joachim.morath@feelgood.se 

 

 

Om Feelgood: 

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning, sjukgymnastik och 
primärvård. Vi erbjuder innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att 
satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering, genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa i 
företag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 500 medarbetare och 
levererar hälsotjänster på 150 enheter över hela landet, av dessa är sextiotalet egna anläggningar. Företaget 
grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Small Cap. www.feelgood.se. 

 


