Siljagruppens nyhetsbrev blir 100% digitalt
Från och med 2022 kommer vi att distribuera våra nyhetsbrev enbart digitalt. Vi tror att
detta ökar flexibiliteten och livslängden för våra nyheter. Vi kommer naturligtvis även som
tidigare att publicera nyheter löpande via vår hemsida www.siljagruppen.se. Scrolla ner en
liten bit på startsidan så hittar du de senaste inläggen.
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Ny läkare på Siljagruppen
Mottagning Rättvik
Torggatan 18, 1 tr
795 30 Rättvik
Tel. 0248-205 75
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Den 1 mars nästa år får vi en ny läkare på Siljagruppen. Det är Sofia Papamichail
som kommer att efterträda Ann-Louise Hohenthal som gick i pension sista november.
Sofia kommer från Grekland och har jobbat inom Region Dalarna i 17 års tid.
Jag var sugen på att testa något nytt och lockades av tanken att jobba i en mindre
grupp säger Sofia. Det känns utmanande och inspirerande. Jag såg potentialen i att
jobba med andra professioner, där man kan lära av varandra. Det känns som en
naturlig väg att gå, förklarar hon.
Vi tackar Ann-Louise för hennes dryga 20 år på Siljagruppen och önskar henne en
spännande framtid som pensionär!
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ANDERS BERG, ADDIKTOLOG
Vi har som ambition att intervjua olika medarbetare hos
Siljagruppen i våra nyhetsbrev. Först ut är Anders Berg,
Addiktolog.

Anders erbjuder också föreläsningar och utbildningar, allt från en timme till halvdagsutbildningar. Anders brukar också ha en del i våra arbetsmiljöutbildningar kring beroende för
chefer.

Hej Anders!
Vem är du?
Jag är summan av mina livserfarenheter. 52 års berg och
dalgång. Nykter sedan 1996. Bosatt utanför Leksand med
min bästa livskamrat och fru som har bästa kollen på och
omsorgen kring våra två fina vuxna barn. På fritiden finner
jag mening i SDA Borlänge församling, skogsturer och på
sjön i fullt seglarställ.

Tips från Anders på en bra podd:
https://poddtoppen.se/podcast/1448632835/addiktologerna
Tack Anders!

Kan du berätta vad du jobbar med på Siljagruppen?
- Jag jobbar med addiktolog rådgivning, med beroendeproblematik, och anhörigproblematik kring olika tvångssyndrom. Addiktologi handlar om beroendets problem och
dess lösningar.
Hur?
- Genom stödjande och utbildande samtal med terapeutiska inslag av tolvstegsmetodik,
gestaltterapi och kbt.
Vad ska man tänka på som arbetsgivare när det handlar om beroenden?
Att man har en uppdaterat alkoholpolicy som man lever upp till/strävar efter. Lita på magkänslan om man misstänker något. Våga vara obekväm och bry sig, trots motstånd.
Se motståndet som en del av sjukdomsbilden av att vara i ett beroende.
Ett exempel:
”Jag ser en kollega som sitter mycket med facebook och jag påtalar det. Om personen går i
försvar kan det finnas ett behov av att skydda, täcka eller dölja ett beroende. Om det inte
finns problem och personen inte känner sig skyldig reagerar den med att inte gå i försvar och
kanske bara tackar för reflektionen.”
Hur kan man hjälpa en medarbetare när man misstänker ett beroende?
Finns det en öppenhet, då kan man ställa raka frågor som:
- Vad händer när du dricker?
- Har du svårt att reglera mängden?
- När du har tagit en paus, kan du hålla dina egna löften för att inte börja om igen?
- Arbetsgivaren kan erbjuda hjälp och stöd via Företagshälsovården.
- Vid motstånd kan arbetsgivaren kräva provtagning.
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ÄLVDALENS KOMMUN OCH SILJAGRUPPEN SATSAR
Under perioden oktober-december har Älvdalens
kommun tillsammans med Siljagruppen genomfört
en friskvårdssatsning som riktar sig till samtliga
kommunanställda.
I friskvårdssatsningen ingår ett tävlingsmoment
där det handlar om att bilda lag för att tillsammans
förändra sina motionsvanor på ett sådant sätt att
konditionen förbättras. Alla som deltar i tävlingen
genomför varje vecka ett konditionstest i form av
en standardiserad promenad. Utifrån testet
rapporterar varje deltagare veckovis in sina
pulsvärden. Via en app/hemsida kan deltagarna
under hela kampanjen följa sitt lag och se hur man
ligger till i förhållande till övriga deltagande lag.
Vecka 49 avslutades satsningen för denna gång
och de lag som hade lyckats bäst fick priser.
Förhoppningen är naturligtvis att många
bibehåller de förbättrade motionsvanorna även
fortsättningsvis.
Sammanlagt är det 28 lag med 3-5 deltagare
som har deltagit i kampanjen.

Delar av laget ”Baywatch” på väg ut på
sin första testrunda. Övervakar det hela
gör Anna Hårrskog från Siljagruppen till
vänster och Joanna Karlsson från
Älvdalens kommun till höger i bild.
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