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Friskvårdspolicy på EFS riks 
Friskvård syftar till att främja hälsa och är därmed en god investering för både individ och organisation. 
Genom att erbjuda alla anställda på EFS friskvård ökas förutsättningarna för kvalitet och effektivitet i vårt 
dagliga arbete. Friskvård ska innebära en strävan mot såväl fysiskt som psykiskt och socialt 
välbefinnande och ska bedrivas med utgångspunkt från allas individuella förutsättningar. Friskvård på 
vår arbetsplats ska kännetecknas av ett samarbete mellan alla anställda och EFS. 
 
 
EFS ansvar 
 
Ansvaret för EFS sida består i att skapa en god arbetsmiljö. Det innebär meningsfulla arbetsuppgifter 
och bra förutsättningar att utföra dessa. Att skapa möjlighet till social samvaro är också viktigt. Arbetet 
bör organiseras för att underlätta möjligheten till friskvårdsaktiviteter. 
 
EFS har det övergripande ansvaret att utfärda gemensamma riktlinjer och råd t.ex. inom områdena 
droger, alkohol och tobak. EFS ska också sprida information och kunskap.  
 
 
Individens ansvar 
 
Den egna individen har det egna ansvaret för sin totala hälsa och hur man sköter sin kropp. Den livsstil 
man väljer och de hälsorisker som man tar har också en stor betydelse för sin livskvalitet och hälsa på 
lång sikt. 
 
 
EFS erbjuder 
 

 Subventionerad friskvård för alla anställda med 50% av kostnaden upp till 2000 kr per år för av 
skatteverket uppsatta regler för aktiviteter.  

 Erbjuda företagshälsovård  
 Friskvårdaktiviteten ska normalt vara regelbunden 

 
Det är angeläget att hänsyn tas till alla medarbetare och även till dessa som av olika anledningar har 
svårt att göra sin egen röst hörd. Chefer och arbetskamrater har därför ett ansvar att också deras 
önskemål och behov beaktas. Det innebär att såväl fysisk och psykisk hälsa som socialt välbefinnande 
ska eftersträvas.  
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