Företags hä sa
ett nyhetsbrev från Företagshälsan i Jönköping AB
Öppettider under jul och nyår 2018
Jönköping Öster och Väster
Mottagningen på Öster är öppen, men har reducerad bemanning under jul- och
nyårshelgen och på Väster är mottagningen stängd under jul- och nyårshelgen.
Huskvarna
Mottagningen i Huskvarna är stängd under jul- och nyårshelgen och öppnar åter onsdagen den 2 januari
2019.
Torsvik
Mottagningen på Torsvik är stängd under jul- och nyårshelgen och öppnar åter tisdagen den 8 januari
2019.
Bankeryd
Mottagningen i Bankeryd är stängd under jul- och nyårshelgen och öppnar åter torsdagen den 17 januari
2019.

Öppna utbildningar och seminarier våren 2019
-

SICKAN Användarseminarium
KLARA Användarwebbinarium
BAM Grund
BAM T V Å
Allergiframkallande kemiska produkter
REGEL-bunden

25/1
22/2
28/3, 4/4, 11/4
2/5, 9/5
10/5
17/5

09.00-12.00
13.00-14.30
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-12.00
09.00-12.00

Kundenkät 2018!

Företagshälsans kontaktperson på respektive företag, har den 17 december
fått vår kundenkät för 2018 utskickad med e-post. Vi önskar att ni tar er tid
att svara, så att vi i vår tur kan svara upp på Era krav, förväntningar och
önskemål. Det tar bara någon minut, så svara så fort ni kan! Tack!

GDPR - Information till våra anslutna kunder

Det har tidigare i år (maj 2018) skickats ett personuppgiftsbiträdesavtal till Er som var tänkt att reglera
hanteringen av personuppgifter mellan Er och Företagshälsan (Biträdesavtalet). Efter det att biträdesavtalet har skickats ut till Er, har Företagshälsan tillsammans med sina legala rådgivare analyserat
situationen och kommit fram till att det i nuläget inte behövs något biträdesavtal.
Skälet till detta är att det är Företagshälsan som bestämmer ändamålet med behandlingen
i egenskap av vårdgivare (patientjournallagen styr Företagshälsans hantering internt)
och det är också Företagshälsan som bestämmer vilka uppgifter som ska överföras.
Företagshälsan behandlar därför inte uppgifterna för Er räkning utan för sitt eget ändamål.
När det gäller säkerhet för själva överföringen, så ansvarar vardera part för sin del
i egenskap av personuppgiftsansvarig. Eftersom ni själva är personuppgiftsansvarig
för de personuppgifter ni insamlar från oss, behöver det inte tecknas något
biträdesavtal oss emellan. Vi avser att återkomma i frågan om GDPR om det sker
förändringar.

Företagshälsan är nu certifierad
enligt ISO 9001:2015 och ISO
45001:2018!

Företagshälsans är nu certifierade enligt
standarden för kvalitet SS-EN ISO 9001:2015
och för arbetsmiljö SS-EN ISO 45001:2018!
Vi är även auktoriserade
av Sveriges Företagshälsor för 2019.

God Jul och Gott Nytt År
önskar personalen
på Företagshälsan!

Företagshälsan i Jönköping AB, John Bauersgatan 4, 553 23 Jönköping, Telefon: 010-2428260
Utgåva: 4-2018
Prenumeration av nyhetsbrevet sker på vår hemsida: www.foretagshalsanjonkoping.se.

Användarseminarie för nya
och gamla SICKAN användare!
SICKAN är verktyg för sjuk- och friskanmälan samt för
produktions- och arbetsplanering.
På seminariet presenterar vi nyheter i SICKAN och hur
man kan få ut mer av systemet. Vi går bl. a. igenom
nyheter, statistik, administration och möjligheten att
använda SICKAN i rehabiliteringsarbetet samt hur ni kan
använda webbportalen.
Datum:
Fredagen den 25 januari 2019 klockan 09.00-12.00.
Plats:
John Bauersgatan 4, plan 3.
Målgrupp:
SICKAN användare eller blivande användare.
Föreläsare:
Van SICKAN-användare och programutvecklare.
Frukost
Vi bjuder på kaffe/te och fralla med tillbehör.
OBS!
Ta gärna med egen dator, så kan Ni koppla upp er på internet via
vår Wi-Fi anslutning och arbeta med eget material.
Välkomna!

Anmälan:
Max 2 personer från varje företag.
Företag: _____________________________________________
Person 1: _________________________
Telefon/mobiltelefon:_______________________
Person 2: _________________________
Telefon/mobiltelefon:_______________________
Sista anmälningsdag är onsdagen den 23 januari 2019.
Anmälan e-postas till:
Företagshälsan i Jönköping AB, Agneta Storck-Sundström,
E-post: agneta.storck@jonkoping.fhv.se

