
Företagshälsa är en investering som lönar sig flera 

gånger om: 

 När din personal förblir frisk och kommer till 

jobbet varje dag. När de mår bra och trivs. 

 När de ändå blir krassliga men tillfrisknar snabbt 

och återvänder till jobbet, sugna att ta i och göra 

sitt bästa. 

 När du ser i resultaträkningen att produktivi

teten stiger och kostnaden för sjukfrånvaro och 

sjuknärvaro sjunker. 

 Och när du tack vare stödet från företagshälsan 

kan hjälpa en anställd att komma på fötter igen 

 efter en svår tid.

 Vi finns här för dig och din personal.

Novakliniken Företagshälsa AB vänder sig till led

ning och anställda på små och medel stora arbets

platser inom privata och offentliga verksamheter.

Hos oss får du ta del av ett heltäckande synsätt för 

välmående medarbetare och effektiva arbetsplatser 

i en optimal arbetsmiljö. Vi arbetar med stort enga

gemang och både djup och bred kompetens för att 

ni ska kunna göra ert arbete på bästa sätt. 

Novakliniken Företagshälsa AB har god lokal

kännedom i sydöstra Skåne och anpassar 

 verksamheten till era behov och önskemål.

Varmt välkommen att kontakta oss när du vill veta 

mer om hur vi kan hjälpa dig, dina anställda och er  

verksamhet att må bättre.

Vi anpassar 
 verksamheten 
efter era 
 behov

Vi finns här  
för dig och  

din personal



Novakliniken Företagshälsa hjälper och 

inspirerar dig att utveckla och värna 

om en god arbetsmiljö som stärker er 

 verksamhet.

Vi arbetar förebyggande, utvecklande 

och vid behov rehabiliterande. Du erbjuds 

en komplett kompetens inom modern 

 företagshälsovård.

Novakliniken Företagshälsa finns i Ystad, 

Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn.

Besök gärna www.novakliniken.se eller 

ring oss på 0411720 30.

Effektivare verksamhet  
med friskare personal

- din företagshälsovårdspartner i sydöstra Skåne

Hos Novakliniken Företagshälsa får du hjälp av ett 
erfaret team med specialistkompetenser inom teknik 
- ergonomi - psykosocialt - rehabilitering - friskvård:

 Företagsläkare

 Företagssköterska

 Socionom - beteendevetare

 Psykoterapeut med kognitiv inriktning

 Arbetsmiljöingenjör - tekniker

 Ergonom

Novakliniken Företagshälsa AB är certifierade enligt 
följande standarder:

 ISO 9001:2008 (Kvalitet)

 AFS 2001:1 (Inre miljö)
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Din verksamhet 
 behöver en väl 

fungerande  
företagshälsovård

Vi förstår din bransch 


