
Ramavtalet Företagshälsa



Företagshälsa –
inte sjukvård

• Företagshälsa är hälso- och friskvård, och 
rehabiliterande tjänster till anställd som 
myndigheter tillhandahåller enligt Lag, 
författning och föreskrifter.

• Dessa finns att läsa om på 
Arbetsmiljöverkets hemsida. www.av.se

• Behöver man sjukvård får man vända sig 
till privat eller offentlig vårdgivare.

http://www.av.se/


Vad omfattar 
ramavtalet 
Företagshälsa

• Ramavtalet omfattar 
tjänster inom företagshälsa 
inom områdena:

• Proaktiva tjänster

• Reaktiva tjänster

• Samt övriga åtaganden 
som ingår i Ramavtalet, 
tjänsterna är beskrivna i 
bilaga kravspecifikation –
tjänster i ramavtalet ,samt 
övriga relaterade dokument 
finns på www.avropa.se

http://www.avropa.se/


Relaterade
stöddokument
på Avropa.se
• Under Fliken Gemensamma document

Upphandling

• Upphandlingsdokument

• Frågor och svar - Upphandlingsdokument

Avtalsdokument

• Ramavtalets huvuddokument

• Allmänna villkor

• Avrop och Kravkatalog

• Etiska riktlinjer Sveriges Företagshälsor

• Orter- sammanställning

Avtalsstöd

• Vägledning Företagshälsa

• Redovisning aav hållbarhetskrav

• Orter sammanställning

• Avropsblankett



Relaterade 
Leverantörsdokument 
på Avropa.se

• Varje leverantör har sina unika
dokument samlade under fliken
Dokument på sin sida på Avropa.se

• Där finns:

• Prislistor

• Kravspecifikation – tjänster

• Bilaga till kravspecifikation – tjänster

• Mottagningar och åberopade företag

• Kontaktuppgifter till 
Ramavtalsleverantör m m



fortsättning vad 
omfattar ramavtalet 
Företagshälsa

• I Företagshälsa ingår följande områden:

• Proaktiva tjänster: Syftar till att främja god fysisk, 
organisatiorisk och social arbetsmiljö samt förebygga
ohälsa i arbetslivet

• Reaktiva tjänster: syftar till.

• Att hjälpa en chef med utredning samt lämna förslag
på åtgärder för att hantera situationer på organisations-
och gruppnivå

• Att hjälpa individer att så tidigt som möjligt
bibehålla/återfå arbetsförmåga genom arbetsanpasning
och rehabilitering (enligt lagstiftning och författning)



Avrop sker genom 
förnyad 

konkurrensutsättning

• Detta innebär att samtliga
ramavtalsleverantörer inom
aktuellt tjänsteområde, som
kan leverera på de orter där
man har behov av 
företagshälsa. Inbjuds att på
nytt lämna avropssvar i
enlighet med de villkor som
anges i ramavtalet.

• Läs mer på www.avropa.se
där hittar du de gemensamma
dokumenten, prislistor
kravspecifikationer, 
mottagningar och
underleverantörer och
ortsförteckning m m.

http://www.avropa.se/


Vart vänder jag mig hos 
arbetsgivaren för att 
anlita Företagshälsa

• Ett exempel kan vara så här:

• Du kontaktar din chef och ber om ett besök hos FHV.

• Din chef kontaktar HR/personal

• HR/personal kontaktar Hälsan som är avropad för 
myndigheten.

• Hälsan återkommer till dig gällande tidsbokning

• Sedan bekräftas detta till din arbetsgivare , att ett 
samarbete börjat i en kundportal som hälsan har och 
som myndigheten har sitt inlogg i.



Vart vänder jag mig som
avropande myndighet om 
jag har frågor kring avrop
m m

• Frågor kring avrop eller
generella frågor kring ramavtalet, 
vänd dig till Ramavtalsansvarig
för ramavtalet som är
kontaktperson

• Upphandlingstekniska frågor
är bra att dryfta med den 
upphandlingsenhet, I det här
fallet enheten för Varor och
tjänster , som gjort
upphandlingen

• Men även med 
Ramavtalsansvarig



Avropa.se Här I den här byggnaden på Birger Jarlsgatan 16 finns relevant 
information för dig som är Avropande myndighet på
Kammarkollegiets ramavtal.



Avropa.se Men snart så kommer det att vara I den här byggnaden på
Slottsbacken 6 som vi kommer att husera. I slutet av 2020 är
det planerat att vi flyttar till Slottsbacken


