
Carlanderska är Västra Götalands läns friskaste företag – kan bli Sveriges Friskaste
Företag
Carlanderska är Västra Götalands läns friskaste företag och går nu vidare som en av totalt sex nominerade i landet till att bli Sveriges
Friskaste Företag 2017. Priset går till det företag som lyckats allra bäst med att skapa en frisk och välmående arbetsplats. Tanken är att lyfta
upp de goda exemplen som en motvikt till de senaste årens rapporter om ökade sjukskrivningar, osunda arbetsmiljöer och hur arbete leder till
ohälsa. Bakom initiativet står hälsoföretaget Feelgood samt en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa.

Sveriges friskaste företag grundar sig på en utvärdering av fyra övergripande faktorer som har sin utgångspunkt i ledande forskning om vad
som kännetecknar organisationer med fler friska medarbetare än andra; systematiskt arbetsmiljöarbete, ledarskap, medarbetarskap och
delaktighet samt hälsa och hållbart arbetsliv.

Carlanderska är vinnare i Västra Götalands län och vidare som finalist till Sveriges Friskaste Företag mot bakgrund av följande motivering:

” Omtanke och hälsa är en röd tråd i Carlanderskas arbete för en friskare arbetsplats, i dubbel bemärkelse. Ett av sjukhusets viktigaste mål är
nöjda medarbetare och insikten om hur viktigt det är för sjukhusets framgång sammanfattar hur Carlanderska driver sitt hälsoarbete. Det finns
en stark koppling mellan omtanken om patienterna och det egna arbetet med medarbetarnas hälsa, inkl. tydligt ledarskap, delaktighet och
kontinuerliga uppföljningar kring individuella mål. I en bransch där både belastningen och sjukfrånvaron ofta är hög, har Carlanderska med
sitt systematiska arbete för medarbetarnas hälsa lyckats väl. Därför är Carlanderska vinnare i Västra Götalands län och en av sex nominerade
finalister till Sveriges Friskaste Företag.” 

– Jag är både stolt och nöjd över att vi är en regional vinnare, säger Jörgen Månsson, sjukhuschef Carlanderska. Vår vision är ”Möjligheternas
sjukhus” och vi vet att inget är möjligt utan vår fantastiska personal. Engagerade medarbetare och ledare är en förutsättning för att kunna
hjälpa våra patienter på bästa sätt! Det är ett mångårigt strukturerat arbete som gör att vi också får väldigt bra resultat i våra regelbundna
medarbetarundersökningar.

Tävlingen har varit öppen för alla företag i Sverige där de medverkande inledningsvis har svarat på en enkät kopplat till frågorna ovan – totalt
har drygt 150 företag runt om i landet nominerats. Därefter har ett team på Feelgood, bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa,
genomfört djupare analyser av företagen och identifierat sex finalister, däribland Carlanderska från Västra Götalands Län.

– I en bransch som är både fysiskt och mentalt krävande har Carlanderska hittat en formel för välmående och trivsel som vi tycker är ett
föregångsexempel för vården men även för andra branscher, säger Joachim Morath, VD för Feelgood.

Vinnaren presenteras i februari 2018 och kommer att utses av en jury som består av följande experter inom arbetsmiljö och hälsa: Göran
Hägglund, tidigare socialminister och juryns ordförande, Irene Jensen, professor i företagets hälsa och personskadeprevention vid Karolinska
Institutet, Göran Johansson tidigare ordförande för IF Metall, Eva Nordmark, ordförande för TCO samt Joachim Morath, VD för Feelgood.

– Strålkastarljuset är oftast på de organisationer som inte fungerar och debatten handlar mestadels om dålig arbetsmiljö och ohälsosamt
arbetsliv, men ganska lite om lösningarna. Med Sveriges Friskaste Företag vill vi lyfta upp de goda exemplen och inspirera fler att se
affärspotentialen i ett friskare arbetsliv, säger Göran Hägglund, tidigare socialminister och juryns ordförande.
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Om Feelgood
Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning, och sjukgymnastik. 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 nära 200 enheter över hela landet. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq
Stockholm lista över små bolag. www.feelgood.se.


