Siljagruppen Arbetshälsan numera även i Rättvik
Siljagruppen Arbetshälsan är numera namnet på vår verksamhet även i Rättvik.
Det tidigare bolaget Levia Hälsovård AB fusionerades med Siljagruppen Arbetshälsan AB
den 3 september. Vår mottagning i Rättvik finns precis som tidigare på Torggatan 18 och
ni når oss på samma telefonnummer, 0248-205 75.

Nyhetsbrev
Hösten 2021

Verksamheten i Rättvik är numera renodlad företagshälsovård, precis som för
Siljagruppen i övrigt. Transportstyrelsens ärenden, intyg mm tar vi också emot såväl i
Rättvik som i Mora.
Vi hälsar dig som kund välkommen till våra mottagningar!

Nyhetsbrevet digitalt
Från och med januari 2022
kommer vi att distribuera
vårt nyhetsbrev enbart
digitalt. Anmäl dig redan
nu så att du inte missar
något nummer.
Gå in på
siljagruppen.se/nyhetsbrev

Siljagruppen Arbetshälsan
Vasagatan 31 A
792 31 Mora
Tel. 0250–389 10
info@siljagruppen.se
www.siljagruppen.se

En höst med eller utan restriktioner?
Mottagning Rättvik
Torggatan 18, 1 tr
795 30 Rättvik
Tel. 0248-205 75

siljagruppen.se

Samhället är nu på väg att öppnas upp, vilket vi alla sett framemot. Trots detta är
inte pandemin över och insjuknandetalet är flera gånger högre nu än vid samma
tid i fjol. Därför måste vi fortsatt hålla avstånd och vara noggranna med handhygien.
Om man har symtom som kan kopplas till covid-19 skall man fortsatt stanna
hemma och genomgå testning.

siljagruppen.se

ÅTERGÅNG TILL ARBETSPLATSEN EFTER PANDEMIN

NY MEDARBETARE

Många har arbetat hemifrån under coronapandemin och när det börjar bli dags att planera
för återgång till kontoret igen finns det några
saker som är bra att tänka på och diskutera
igenom tillsammans. På Prevents hemsida kan
du som chef läsa mer, där hittar du bland annat
en checklista som kan vara till hjälp samt en mall
som underlag för riskbedömning.
Vi på Siljagruppen hjälper gärna till och stöttar
chefer i planeringen för återgång till arbetsplatsen,
hör av dig så berättar vi mer.
Läs mer på www.siljagruppen.se under nyheter.

Linda Söderberg är nyanställd beteendevetare, samtalsterapeut och samordnare
här på Siljagruppen Arbetshälsan.
Vi ställde några frågor till henne efter en
knapp månad på nya jobbet.

BLODOMLOPPET, HÄLSA OCH GEMENSKAP
Blodomloppet är ett motionslopp som arrangeras
på 18 orter runt om i landet och på distans.
Syftet är detsamma, att uppmärksamma den
livsviktiga blodgivningen och främja en hälsosam
livsstil. Man kan promenera, jogga eller springa
5 eller 10 kilometer tillsammans med vänner och
arbetskamrater.
Siljagruppen Arbetshälsan deltog med två lag i
Borlänge måndagen den 20 september. Loppet
avslutades med en härlig picknick i gräset efteråt.

Kan du berätta lite om dig själv och
din bakgrund?
Jag är född och uppvuxen i en företagarfamilj. Jag arbetade tidigare som företagsrådgivare inom kommunen i många år och sen
utbildande jag mig vidare till beteendevetare och jag har en grundutbildning i KBT, steg 1.
Jag har tidigare drivit Levia Hälsovård i Rättvik innan Siljagruppen köpte det.
Senaste året har jag arbetat på Vårdcentralen i Mora på samtalsmottagningen.
Som ny på Siljagruppen, vad är din känsla så här långt?
Jag saknade att arbeta inom företagshälsovård så det känns roligt att vara här. Siljagruppen
är ett företag med lång erfarenhet och bred kompetens inom företagshälsovård som hela
tiden växer så det känns roligt och spännande att få vara en del av teamet.
Vilken kommer att vara din huvudsakliga roll på Siljagruppen?
Jag kommer i huvudsak att arbeta med samordning för beteendevetarna. Det innebär
kontakt med våra kunder som har behov av tjänster inom den psykosociala arbetsmiljön
det vill säga: individsamtal till medarbetare, stöd till chefer, rådgivning, rehab, utredningar,
gruppinsatser och stöd i arbetet med organisationsförändringar. Jag kommer också fortsätta
arbeta en del med samtal.

Övre raden från vänster: Tore Gustavsson, Lina Grahn,
Linda Söderberg och Anna Hårrskog.
Nedre raden från vänster: Marie Erkersson, Maria Laurell
och Anders Green.
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