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Nässjö kommun valde UniMed Care AB, som ingår i
NGS Group.
UniMed Care AB erhåller tilldelningsbeslut från Nässjö kommun för tjänsten
”Sjuk- och friskanmälan”.
Nässjö kommun har ca 2 600 tillsvidareanställda organiserade inom 7 förvaltningar. De stora
personalgrupperna är verksamma inom Omsorgsförvaltningen samt inom Barn- och
Utbildningsförvaltningen. De övriga förvaltningarna har i huvudsak personal sysselsatta med
socialtjänst, kultur- och fritidsverksamhet, administration, kost och städ samt teknisk
verksamhet.
Kommunen jobbar aktivt med att minska sjukfrånvaro och ohälsa bland de anställda och har
upprättat en mål- och handlingsplan som anger ett antal olika åtgärder för detta ändamål. Med
komplettering av tjänsten Sjuk- och friskanmälan med hälso- och sjukvårdsrådgivning gör
Nässjö kommun en kraftfull satsning för att förebygga sjukfrånvaro.
Tjänsten införs i Nässjö kommun som ett pilotprojekt under (1) ett års tid på delar av
Omsorgsförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen samt hela tekniska
serviceförvaltningen. Sammanlagt berör detta ca 800 anställda.
Efter utvärdering av pilotprojektet kan tjänsten komma att omfatta kommunens samtliga
förvaltningar och anställda, ca 2 600 tillsvidareanställda.

UniMed Cares affärsidé är att vara en resurs åt företag för hantering av sjuk- och
friskanmälan. Med sjukvårdsutbildad personal tar UniMed Care emot sjukanmälan
och ger råd och anvisningar till den anställde. Genom att sätta in behandling redan
första dagen skall UniMed Care verka för att personalen blir friskare och kan återgå
till arbetet fortare. UniMed Care har en unik databas där man tidigt får en tydlig
översikt över vilka symtom som är kopplade till korttidsfrånvaro och hur den fördelar
sig.
- UniMed Care erbjuder sedan tidigare samma tjänst till ett stort antal privata företag
samt Västerås stad inom den offentliga sektorn, säger Bertil Haglund VD för UniMed
Care.

Om NGS Group
NGS Group innehåller tre affärsområden. Call X Marketing, ett telemarketingbolag inom
läkemedelssektorn. Portalen Affärsadministration, ett bolag med fokus på ekonomitjänster.
UniMed Care, erbjuder tjänster för korttidssjukfrånvaro och rehabilitering.
NGS Group noteras på NGM-listan.
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