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Närhet 
En lokal företagshälsovård med 
närhet till kunderna. Man ska enkelt 
kunna få en snabb kontakt och hjälp. 
 
 
 

Kontinuitet 
Närhet och kontinuitet ger oss 
möjlighet att lära känna företagets 
verksamhet och anställda, för att 
kunna följa trender och se samband 
i arbetsmiljön. 
 

Kvalitet 
Kvalitet är för oss att sätta kunden i 
centrum och lyssna på vad kunden 
har för behov och önskemål.  
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Läkarhuset i Jönköping är en väletablerad verksamhet 
som sedan drygt tio år tillbaka bedrivit primärvård enligt 
vårdavtal med Landstinget i Jönköpings län. Sedan 1 juni 
2010 ingår vi i vårdvalet. Vårdcentralen är belägen på 
Kålgårdsområdet med utlagd mottagning på Torsvik. 
Verksamheten är väletablerad med ett stort 
patientunderlag och en fullt utbyggd mottagning. Vi arbetar 
med god service och hög tillgänglighet där en fast 
läkarkontakt är en självklarhet. Här arbetar nu fyra 
distriktsläkare, en ST-läkare samt en konsultläkare i 
ortopedi. 
 
 
 
 

 
Läkarhuset i Huskvarna är en liten vårdcentral i 
nyrenoverade lokaler. Vi tror på den lilla organisationen 
och dess fördelar med närhet och kontinuitet. Vår 
ambition är att du lätt och snabbt ska kunna få tid hos 
oss och att du ska bli professionellt och vänligt bemött. 
Vi har ett unikt samarbete under samma tak med Friskis 
& Svettis för god rehabilitering. 

 
 

 
 
 
 
Mottagningen på Torsvik är en filial till Läkarhuset. 
Läkare bemannar två förmiddagar i veckan, då även 
sjuksköterska finns på plats 

 
 
 
 

 
 
 
 
Läkarhuset Väster i Jönköping AB 
Är en vårdcentral med drygt 3.600 listade patienter som 
finns i centrala Jönköping. Inkråmsöverlåtelseavtal med 
Landstingets godkännande from 2013-01-01. Tidigare 
namn Hälsan Tornet 

 
 
 
 



FRISKIS PÅ TORSVIK

Sveriges trivsammaste gym

Augusti 2016



Friskis på Torsvik

• 740 kvm

• Gym 
– Maskiner

– Fria vikter

– Kabeldrag

– Plattform

– Kondition (löparband, arc trainers, cyklar, rodd…)

– Fri yta för funktionell träning

– Crossfitmöjligheter

– Instruktioner

• Omklädning och bastu

• Löpargrupp?



Friskis på Torsvik

• Privatpersoner mycket positiva

• Företagen också
– Men inte till ”grundplåt”

– Jobbar som idag – med friskvårdsbidrag

– Sponsorpaket

• Prisbild (ej spikad)
– Kort för Torsvik 2200 kr

– Allkort alla anläggningar 3050 kr

– Möjlighet tillsammans med Företags-

hälsan


