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Vänersborg - med unika utsikter

Lönsamt med förebyggande friskvård
Ett friskt företag har ofta god lönsamhet. Hälsoföretaget Feelgood erbjuder
en komplett och effektiv företagshälsovård.
Feelgood har ett enhetligt och samlat tjänsteutbud inom arbetsmiljö, rehabilitering, hälsa,
sjukvård, träning och friskvård.
Ing-Marie Backström är platsansvarig i Vänersborg:
– Vi arbetar långsiktigt genom nära relationer till våra uppdragsgivare som en partner i
företagets hälsoarbete. Detta sker till exempel genom föreläsning, utbildning och riktade
undersökningar. Vi eftersträvar att varje företagsledning tar upp friskfaktorer på dagordningen, där tydliga och mätbara målsättningar sätts på pränt. Företagshälsovården blir då
ett naturligt instrument för såväl individens
som organisationens utveckling.

Investering för framtiden

Feelgood kan visa på att en effektiv företagshälsovård inte bara är en kostnad utan en investering.
– Det är jätteviktigt att bevara det friska
friskt. Vi fokuserar därför allt mer på promotion, det vill säga utvecklande hälsoarbete och
prevention - förebyggande hälsoarbete. För
dem som får behov av rehabilitering erbjuder
vi naturligtvis arbetsrelaterad sjukvård, men
genom att satsa på det friska sparas många
timmars sjukfrånvaro.

Lång erfarenhet

Rikstäckande hälsoföretaget Feelgood, med
många års erfarenhet och utvecklingsarbete,
kan förutom läkare även erbjuda företagssköterskor, arbetsmiljöingenjörer, ergonom/leg
sjukgymnaster, hälsopedagoger, beteendevetare/psykologer och administratör i teamet.
VBG Produkter och Vänersborgs kommun

”

Det är jätteviktigt att
bevara det friska friskt.
Vi fokuserar därför allt mer
på promotion, det vill säga
utvecklande hälsoarbete och
prevention - förebyggande
hälsoarbete.

är organisationer i Vänersborg som anlitar
Feelgood. Förutom lokaler i Vänersborg och
Tanumshede så undersöker hälsoföretaget
marknaden för att öppna en filial även i Trollhättan.
– I stor utsträckning jobbar vi ute hos företagen för att kunna erbjuda en så flexibel
och för företaget anpassad företagshälsovård
som möjligt.

Effektiv företagshälsovård innebär kostnadsbesparingar för
såväl individen
som företaget
och samhället.

Tel: 0521-28 14 00
Fax: 0521-28 14 01
ing-marie.backstrom@feelgood.se
www.feelgood.se

När du vill bli väl omhändertagen
Tandläkarna Salonen & Friberg Praktikertjänst i Vänersborg erbjuder familjetandvård av hög kvalitet.
– Vi erbjuder tandvård i trygg miljö
för alla åldrar, säger tandläkare Elisabet Friberg.
Mottagningen drivs av tandläkare Lars Salonen som också är specialist i tandlossningssjukdomar och implantatbehandling. Sedan
sex år tillbaka har alla barn och ungdomar
upp till 20 år möjlighet att fritt välja kostnadsfri tandläkarvård var helst man vill.
– Vi märker att det är uppskattat att hela
familjen kan gå hos samma tandläkare, menar
Elisabet som har 16 års erfarenhet av barntandvård inom Folktandvården.

”

Vi märker att det
är uppskattat att hela
familjen kan gå hos
samma tandläkare.

Specialistbehandling

Tandläkare Salonen & Friberg är en så kallad
Adderamottagning inom Praktikertjänst, vilket innebär att klinikens medarbetare årligen
och kontinuerligt vidareutbildar sig för att säkerställa kunderna moderna behandlingsmetoder av hög kvalitet.
– Eftersom min kollega Lars Salonen har
specialistkompetens tar vi också emot remisser från kollegor och har patienter från hela
Västsverige och även Norge.

Hög kvalitet

Mottagningen med två tandläkare, tre tandhygienister, tre tandsköterskor och en receptionist erbjuder tandhygienistbehandling
såväl förebyggande som för att bota svårare
tandlossningsfall.
– Vi utför amalgamsanering under kofferdam och har speciellt utsug för amalgamångor. Kofferdam är en slags gummiduk som
träs över tanden vilket ökar komforten för
patienten som slipper få vatten i halsen under
behandlingen.

www.tidning.net

Tandläkarvård med hög kvalitet erbjuder Tandläkarna Salonen & Friberg.
– Vi använder vatten som är extra rent från
bakterier tillverkat i en speciell maskin – Sterilox. Dessutom har vi ett mikroskop som vi
gärna använder vid till exempel rotfyllningar
för att öka kvaliteten på dessa..

Tel: 0521-71 18 88
lars.salonen@ptj.se
elisabet.friberg@ptj.se
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