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Till Kungsholmens stadsdelsnämnd

Förlängning av avtal om företagshälsovård
Förslag till beslut
Avtalet om företagshälsovård med Curera AB förlängs ett år t.o.m.
2007-12-31.

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Thomas Levin
Verksamhetschef

Bakgrund
Med stöd av Stockholms stads ramavtal avseende företagshälsovård har
Kungsholmens stadsdelsförvaltning avtal med Curera AB, 556458-9322,
om utförande av företagshälsovård under tiden 1 januari 2004 till och med
31 december 2006.
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Avtalet medger förlängning med ett år i taget, dock längst till och med 31
december 2008. Överenskommelse om förlängning av avtal ska träffas
senast tre månader innan avtalets slut, det vill säga senast den 30
september 2006.
Förvaltningens förslag
Enhetschefernas synpunkter är av stor vikt då de har merparten av
kontakterna med företagshälsovården och även står för huvuddelen av
kostnaderna. Under våren 2006 har chefernas uppfattning av Curera
utvärderats genom en enkät med frågor om samarbete, tillgänglighet,
service och kompetens. Svarsfrekvensen var 92 % och svaren visade att
cheferna till övervägande del var positiva till fortsatt samarbete med
Curera.
Inom arbetsmiljöprojektet Sunt liv medverkar Curera, främst genom två
sjuksköterskor som också genomgått utbildning i Sunt liv-modellen.
Samarbetet fungerar mycket bra både med dem och med övriga resurser
inom Curera som kan nyttjas i projektet.
Personalenheten träffar regelbundet verksamhetschef och kundansvarig för
Curera för uppföljning och planering och detta har fungerat väl under
avtalstiden.
När upphandlingen av företagshälsovården genomfördes 2003 valdes
Curera av främst två skäl; närheten till mottagningen på S:t Göransgatan
och kompetensen och resurserna inom det beteendevetenskapliga området
med beteendevetare och psykiaterresurser. Dessa skäl är av stor vikt även
vid nuvarande bedömning.
Förvaltningen anser att samarbetet fungerar bra och att Cureras kompetens
till övervägande del är hög. Förvaltningen föreslår därför att avtalet med
den nuvarande företagshälsovården Curera förlängs med ett år.

