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Siljagruppen Arbetshälsan
Siljagruppen Arbetshälsan är nordvästra Dalarnas största företagshälsa, där vi sedan starten 1994 hjälper drygt 400 arbetsplatser
med tillsammans ca 10 000 anställda i sitt förebyggande, främjande och efterhjälpande arbetsmiljö- och hälsoarbete.
Mottagningarna finns i Mora och Rättvik men vi verkar även ute hos våra kunder. Vi garanterar företagshälsovård även i
glesbygden inom kommunerna Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik och Leksand.

Godkänd företagshälsa
Vi är av Försäkringskassan en godkänd företagshälsa och har samtliga inom företagshälsovård ingående kompetenser.
Detta innebär bl a att du som arbetsgivare har möjlighet att söka bidrag för en del av de tjänster vi utför. Vi är även samarbetsparterner och underleverantör till andra rikstäckande företagshälsor.

Kvalitetssäkrad
Vi arbetar enligt riktlinjer från Mynak (myndigheten för arbetsmiljökunskap), Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen.
I vårt arbete strävar vi efter att alltid ha helheten i fokus, både den fysiska och psykosociala, oavsett om vi arbetar med organisation,
grupp eller individ. Företagshälsovården är en neutral part.

Som avtalskund får du dessutom:
•
•
•
•
•

Snabb tillgång till stödinsatser.
Planering, uppföljning och återkoppling på genomförda insatser som ett stöd i det egna arbetsmiljöarbetet.
Branschspecifika nyheter inom arbetsmiljö – vi bevakar och håller dig uppdaterad.
Regelbundna föreläsningar inom arbetsmiljöområdet – olika teman.
Rabatterat pris på våra tjänster.

Vad kan vi hjälpa och stötta dig med?
Att ha ett fungerande arbetsmiljöarbete i sin verksamhet är viktigt för att behålla och attrahera nya medarbetare och få en
organisation att prestera för att nå sina mål. Genom att arbeta systematiskt med den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön
blir arbetsmiljöarbetet en naturlig del i den dagliga verksamheten.
Företagshälsovården är en expertresurs som anlitas som stöd för att lyckas med detta. Vilka delar/insatser som behöver
upphandlas/köpas från företagshälsovården varierar för olika organisationer och företag beroende på vilka mål som satts upp för
verksamheten.

För att utvärdera företagets nuläge inom arbetsmiljö och hälsa kan det vara en bra start att fundera över nedanstående
områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunskap om sambanden mellan arbetsmiljö, hälsa och prestation.
Rutiner och processer som stödjer en trygg och effektiv arbetsmiljö.
Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Påverkan av den fysiska arbetsmiljön
Risker inom belastningsergonomi
Organisatorisk och social arbetsmiljö.
Sjukfrånvaro och rehabilitering.
Livsstilsfrågor (fysisk aktivitet, sömn, missbruk, kostvanor etc).
Hantering av systematiken kring arbetsskador och tillbud.
Kunskap om vilka lagar och föreskrifter som berör verksamheten.

Utifrån nulägesanalysen kan företagshälsovården stötta bl. a. med hälsofrämjande och strategiska insatser, förebyggande,
efterhjälpande och kompetenshöjande insatser.

Org.

Grupp

Individ

Främjande
Förebyggande
Efterhjälpande

Vårt tjänsteutbud är kategoriserat utifrån följande rubriker:
• Chef • Medarbetare, stöd och utredning • Medarbetare, hälsoundersökningar • Lagstadgade medicinska kontroller
• Fysisk arbetsmiljö • Psykosocial arbetsmiljö • Utbildningar • Övergripande tjänster
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CHEF
CHEF – RÅDGIVNING
SYFTE – Rådgivning till chef/arbetsledare för att snabbt komma fram till vilka åtgärder som bör vidtas och i vilken ordning.
BESKRIVNING – Beställande chef kontaktar Siljagruppen utifrån aktuell frågeställning för rådgivning i frågor som rör den
fysiska, organisatoriska eller sociala arbetsmiljön.

CHEFSHANDLEDNING - INDIVIDUELL
SYFTE – Tjänsten chefshandledning ger möjlighet att tillsammans med en erfaren konsult formulera frågeställningar och hitta nya infallsvinklar. Vår strävan är att chefer ska känna sig kompetenta och trygga till handling.
BESKRIVNING – Individuell handledning för chefer utgår alltid från den aktuella chefens konkreta situation och erfarenheter
i det dagliga ledarskapet. Handledningen tar oftast utgångspunkt i:
• stöd i konkreta situationer, dilemman, behov och målbilder
• förändringsledning
• konflikter och krävande personalärenden
• ny som chef – få en bra start i rollen
• vill utforska och få verktyg för stresshantering
• verksamhetsutveckling

CHEFSHANDLEDNING - GRUPP
SYFTE – Att delta i chefshandledning i grupp är en effektiv metod att få hjälp i konkreta frågeställningar samtidigt som det
blir en metod för kollegialt stöd och lärande.
BESKRIVNING – Grupphandledningen tar oftast utgångspunkt i:
• stöd i konkreta situationer, dilemman, behov och målbilder
• förändringsledning
• konflikter och krävande personalärenden
• verksamhetsutveckling

SAM, SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE, STÖD TILL CHEF
SYFTE – Att tillsammans med arbetsgivare och arbetstagarpart säkerställa att kraven om SAM i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS
2001:1 uppfylls.

BESKRIVNING – Arbetsmiljöingenjör handleder och ger förslag på hur man ska gå tillväga och vilken dokumentation som
kan behövas.

SAM-SYNING (årlig revision)
SYFTE – Att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genom att erbjuda chefer ett professionellt stöd i
genomförandet av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

BESKRIVNING – Arbetsmiljöingenjör träffar berörda chefer. SAM-syningen utförs med ledning av styrdokumentet ”SAM lärande uppföljning av verksamhetens Systematiska Arbetsmiljöarbete (SAM)”. Arbetet avrapporteras muntligt och skriftligt
med en sammanställning och slutrapport.

MEDARBETARE, stöd och utredning
ARBETSFÖRMÅGEBEDÖMNING (vid behov multidisciplinär)
SYFTE – Att ta fram ett brett underlag gällande arbetsförmåga och rehabiliteringsförslag för den anställde. Behovet har sin grund i en
anställd med begränsad arbetsförmåga där det har genomförts olika rehabiliteringsinsatser men problematiken kvarstår.

BESKRIVNING – Chef tillsammans med den anställde erbjuds tid hos Siljagruppens läkare för problemformulering samt vidare utredning. I denna utredning kan även ergonom och/eller beteendevetare/psykolog delta. Resultatet delges den anställde och chef vid
ett avslutande möte.

FLERPARTSMÖTE, MEDARBETARE OCH CHEF TILLSAMMANS
SYFTE – Att i ett tidigt skede fånga upp individer som uppvisar tecken på nedsatt arbetsförmåga eller som har symtom som tyder på
risk för ohälsa eller sjukdom.

BESKRIVNING – Insatsen innebär ett flerpartsmöte där chef och medarbetare träffar en eller flera kompetenser från Siljagruppen,
för att kartlägga problematiken, vad som ligger till grund för denna samt att ta fram en handlingsplan med stöd för chef och medarbetare.
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INDIVIDSTÖD
SYFTE – Att bibehålla eller återfå medarbetaren i arbete.
BESKRIVNING – Inleds med en kartläggning via beteendevetare, företagssköterska och/eller sjukgymnast/ergonom. Tjänsten innefattar att identifiera de resurser och förmågor som den anställde behöver stärka och träna för att hantera det aktuella arbetet och
vardagslivet. En åtgärdsplan tas fram för att klara balansen mellan krav och förmåga. Närmaste chef innefattas alltid i dialogen kring
syfte och mål samt uppföljning. Åtgärderna kan riktas mot såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön.

INDIVIDSTÖD ANONYMT (om överenskommelse finns med företaget)
SYFTE – Att medarbetaren, vid ett tillfälle per år, ges möjlighet att ta kontakt med företagshälsovården för ett samtal utan chefs
godkännande.
BESKRIVNING – Den anställde kontaktar företagshälsan på egen hand, och erbjuds där en tid med beteendevetare, företagssköterska eller sjukgymnast/ergonom. Kontakten är helt anonym och ingen återrapportering sker till arbetsgivaren utan medarbetarens
medgivande. I de fall ett bakomliggande arbetsmiljöproblem identifieras uppmuntrar vi till dialog med arbetsgivaren.

REHABILITERING
SYFTE – Bistå chef och medarbetare i rehabiliteringsärenden.
BESKRIVNING – Bistå i rehabiliteringsärenden eller arbetsanpassning när medarbetare exempelvis visar tecken på ohälsa, upprepad
korttidsfrånvaro, vid sjukskrivning, risk för sjukskrivning eller vid återgång i arbete
Chef och medarbetare träffas tillsammans med en eller flera kompetenser från Siljagruppen för ett kartläggande samtal där man tittar
på vad som redan gjorts, problemformulering och planering av insatser. Företagshälsans roll är att opartiskt fungera som samtalsledare och rådgivande part till den anställde och chefen.

MEDARBETARE, hälsoundersökningar
ALKOHOL- OCH DROGTEST
SYFTE – Att utreda misstanke om missbruk eller att följa upp pågående missbruksbehandling.
BESKRIVNING – Alkohol/drogtest via urin eller saliv. Föregås alltid av läkarbesök tillsammans med närmsta chef.

FÖRSTADAGSINTYG
SYFTE – Bedömning av arbetsförmågan utifrån aktuellt sjukdomstillstånd.
BESKRIVNING – När rehabiliteringsinsats från arbetsgivaren ej givit resultat vid upprepad korttidsfrånvaro kan arbetsgivaren begära
in förstadagsintyg från arbetstagaren. Företagssköterska, arbetsgivare och arbetstagare träffas för rutin kring förstadagsintyg. Vid sjukdom kontaktar sedan medarbetaren Siljagruppen för bokning av tid samma dag. Företagssköterska gör bedömning av arbetsförmågan
utifrån aktuell sjukdom och utfärdar intyg som skickas till arbetsgivaren.

HÄLSOUNDERSÖKNING BAS
SYFTE – Att kartlägga arbete, livsstil och hälsa för att i tid upptäcka, förebygga och åtgärda riskfaktorer men också för att
identifiera och bibehålla friskfaktorer.
BESKRIVNING – Hälsofrämjande samtal med företagssköterska inklusive provtagning. De frågeställningar och provtagningar som är
arbetsmiljöinriktade anpassas till respektive bransch. Återkoppling till beställande chef sker i form av en generell grupprapport när
deltagarantalet är minst 10 personer. Underlaget ligger sedan till grund för medarbetarens och företagets fortsatta hälsoarbete.

HÄLSOPROFILBEDÖMNING HPB®
SYFTE – Att motivera och skapa insikt till livsstilsförändring. Bland annat som ett underlag för arbetsgivarens strategiska hälsoarbete.
BESKRIVNING – Deltagaren svarar på nätbaserad enkät om hälsovanor, upplevd hälsa och gör ett konditionstest. Mätvärden som
vikt, längd och blodtryck ingår som standard. Vidare ett hälsofrämjande & motiverande samtal för att öka förståelsen för livsstilens
betydelse, både i arbete och på fritiden, för hälsan och det egna ansvaret. På Siljagruppen har vi även lagt till kapillära prover av
kolesterol, Hb och blodsocker. Vid tillräckligt stort antal HPB kan resultaten sammanställas i en grupprapport.

HÖRSELUNDERSÖKNING
SYFTE – Att förebygga och/eller utreda eventuell hörselpåverkan relaterat till arbetet.
BESKRIVNING – Hörselundersökning.

LIVSSTILSANALYS, FIRSTBEAT
SYFTE – Att hitta balans mellan arbete, fritid, belastning och vila. Livsstilsanalysen synliggör förhållandet mellan stress,
återhämtning och fysisk aktivitet.
BESKRIVNING – Analysen görs med en digital enhet under 3 dygn. Utifrån mätningen ges information om dagens mest
stressiga och återhämtande stunder samt den totala mängden stress och återhämtning under dygnet. Den ger också
information om sömnens återhämtningseffekt, hälsoeffekterna av fysisk aktivitet samt arbetsbelastningens påverkan på
hälsan. Information gör det möjligt att identifiera individuella belastande faktorer och hitta återhämtningsmetoder i den
egna vardagen. Mätningar kan utföras både på individ- och gruppnivå.
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LÄKARBESÖK
SYFTE – Rådgivning och utredning av fysisk och psykisk ohälsa samt bedömning gällande åtgärder för att återställa/förbättra den anställdes arbetsförmåga. Bedömning kan även ske utifrån ett förebyggande perspektiv.
BESKRIVNING – Besök initieras/godkänns av chef. Den anställde kontaktar Siljagruppen för bokning av tid. Återrapport till chef
(enligt överenskommelse med den anställde utifrån gällande tystnadsplikt) för rådgivning och förslag på ev. rehabiliteringsåtgärder
alternativt andra åtgärder.

NYANSTÄLLNINGSUNDERSÖKNING
SYFTE – Stöd till arbetsgivare vid nyrekrytering.
BESKRIVNING – Vi gör en hälsobedömning av din tilltänkta medarbetare för att se om det finns några begränsningar eller
medicinska hinder ur hälsosynpunkt för den sökta tjänsten. Undersökningen bör göras innan anställningsförfarandet är klart.
Förutom de prover och tester som sköterskan gör i basutbudet så kan undersökningen kompletteras med konditionstest eller
ergonomisk funktionsbedömning. Även drogtest kan utföras. Under samtalet belyses vikten av att följa regler och föreskrifter,
exempelvis använda den skyddsutrustning som arbetet kräver.

PROVTAGNING efter utlandsvistelse
SYFTE – Att påvisa smitta såsom salmonella, shigella, campylobacter, yersinia och förhindra smittspridning efter utlandsvistelse för
personal som arbetar med öppna livsmedel.
BESKRIVNING – Avföringsprov enligt rutin.

VACCINATION
SYFTE – Att utföra vaccinationer som förebygger smittrisker via arbetsmiljön. Exempelvis förebygga Hepatit-B smitta vid VVS-arbete,
TBE eller resevaccination. Vi utför även resevaccinationer för privatpersoner.
BESKRIVNING – Vaccination enligt rutin.

LAGSTADGADE MEDICINSKA KONTROLLER
MEDICINSKA KONTROLLER I ARBETSLIVET
SYFTE – Att utföra lagstadgade medicinska kontroller enligt AFS 2019:3.
BESKRIVNING – Chef beställer tid hos Siljagruppen och förmedlar till den anställde. Efter utförd undersökning sändes,
i förekommande fall, tjänstbarhetsintyg till beställande chef.

Medicinska kontroller ska anordnas vid:
•
•
•
•

Arbete där arbetstagaren utsätts för vibrationer, 23-25 §§
Handintensivt arbete, 26-28 §§
Nattarbete, 29-31 §§
Arbete med allergiframkallande kemiska produkter, 32-35 §§ (härdplaster)

Medicinska kontroller ska anordnas vid:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbete med allergiframkallande kemiska produkter, 36-38 §§
Arbete som innebär exponering för fibrosframkallande damm, d.v.s. asbest, vissa syntetiska oorganiska fibrer eller kvarts, 39-43 §§
Arbete som innebär exponering för bly, 44-53 §§
Arbete som innebär exponering för kadmium, 54-62 §§
Arbete som innebär exponering för kvicksilver, 63-70 §§
Arbete som innebär klättring med stor nivåskillnad, 71-73 §§
Arbete med rök- och kemdykning, 74-76 §§
Dykeriarbete, 77-79 §§

FYSISK ARBETSMILJÖ
BELYSNINGSSTYRKA, MÄTNING
SYFTE – Undersöka om belysningen är tillfredsställande på arbetsplatserna.
BESKRIVNING – Mätning av belysningsstyrka utförs med hyrd mätutrustning. Resultatet jämförs med de riktvärden som finns.

EFTERKLANGSTID, MÄTNING
SYFTE – Att göra en mätning av efterklangstid för att undersöka om det finns behov av komplettering av ljudabsorbenter eller andra
åtgärder, för att få ett bättre ljudklimat.
BESKRIVNING – Tjänsten innebär att man undersöker om det finns tillräckligt med ljudabsorberande material i ett rum.
Mätning utförs med en ljudnivåmätare och ska utföras när ingen personal är i lokalerna.
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ERGONOMISK BEDÖMNING AV ARBETSPLATS
SYFTE – Att identifiera risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar, åtgärda och skapa förutsättningar
för en främjande arbetsmiljö.
BESKRIVNING – Bedömningen görs på plats i verksamheten av en sjukgymnast/ergonom, ofta i samverkan med chef,
medarbetare och skyddsombud. Riskbedömningen kan göras med olika avgränsningar och med relevanta checklistor.
Efter bedömningen får beställaren en rapport med resultatet samt förslag på förbättringar.

HANDINTENSIVT ARBETE, LAGSTADGAD UNDERSÖKNING
SYFTE – Att bistå arbetsgivaren med lagstadgad riskbedömning vid handintensivt arbete samt ge konsultation gällande de
åtgärder som behövs.
BESKRIVNING – Arbetsledare gör bedömningen avdelningsvis på företaget i samarbete med Siljagruppens ergonom.

INOMHUSKLIMAT, UNDERSÖKNING
SYFTE – Att kontrollera mängden kemiska emissioner som avges (exempelvis från byggnadsmaterial), som en indikator på
inomhusluftens kvalitet.
BESKRIVNING – Man placerar ut provtagningsutrustningar under 14 dagar i respektive rum. Analysresultatet kan visa om det
eventuellt finns ett problem i inomhusmiljön och vilken sannolik orsak det finns till problemet.

KEMIKALIEHANTERING
SYFTE – Bedöma riskerna vid hantering av kemikalier och kontrollera att man har den dokumentation som behövs.
BESKRIVNING – Kontroll av att man har ett säkerställt kemikalieregister med tillhörande säkerhetsdatablad samt att riskbedömning
av kemikalierna genomförs.

KOLDIOXIDMÄTNING
SYFTE – Att undersöka om ventilationen är tillfredsställande i en lokal.
BESKRIVNING – Med en mätutrustning mäts koldioxidhalten under någon/några timmar i varje rum. Resultatet jämförs med det
riktvärde som finns.

LJUDNIVÅMÄTNING
SYFTE – Att undersöka om anställda utsätts för hörselskadligt buller.
BESKRIVNING – Utförs med bärbara bullerdosimetrar. Resultatet jämförs med Arbetsmiljöverkets insats- och gränsvärden.

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ
ARBETSGRUPPEN, PROCESS-STÖD
SYFTE – Att skapa eller bibehålla en väl fungerande arbetsgrupp.
BESKRIVNING – Inledande möte där beställande chef träffar en av Siljagruppens organisationskonsulter för att klargöra syfte och
mål med insatsen. Utifrån detta planeras innehåll och upplägg för utvecklingsprocess med arbetsgruppen. Avslutningsvis träffas chef
och organisationskonsult igen för utvärdering.
Det kan exempelvis vara aktuellt när du som chef vill:
• Kartlägga risk och friskfaktorer utifrån den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt upprätta handlingsplan med
åtgärder och ansvar utifrån denna.
• Stärka gruppens förmåga till ett utvecklande samtalsklimat och skapa förutsättningar för bättre möten.
• Stärka förutsättningarna för arbetsglädje och effektivitet genom att gemensamt formulera målbild och tydliggöra roller, förväntningar.

KONFLIKTHANTERING
SYFTE – Att stötta chefen i att hantera och hitta konstruktiva vägar framåt i konflikter mellan parter på arbetsplatsen.
BESKRIVNING – Insatsen inleds med uppdragsdialog med beställande chef och intervjuer med berörda parter. Därefter gemensam
träff med parterna och beställande chef.

KRISSTÖD, AKUT
SYFTE – Att stötta chef och anställda i omedelbar anslutning till kriser som berör hela arbetsplatsen/arbetsgruppen.
Det kan exempelvis handla om större olyckor, brottsliga handlingar eller dödsfall.
BESKRIVNING – Vid akut kris kontaktar beställande chef Siljagruppen via tel. 0250-389 10, 0248-205 75 eller 070-651 77 45.
Siljagruppen tillhandahåller de resurser som är bäst lämpade utifrån krisens omfattning. Vid akut olycka, ring 112.

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING, INLEDANDE KARTLÄGGNING
SYFTE – Oberoende kartläggning av ärenden som rör kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier med utgångspunkt
i arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.
BESKRIVNING – En förberedande kartläggning som kan ligga tillgrund för ytterligare åtgärder. All behövlig information ges av
arbetsgivaren som också är ytterst ansvarig genom hela kartläggningsprocessen. Om det blir fråga om en fullständig utredning
görs detta av två utbildade utredare och innefattar ett större intervjuunderlag och en fördjupad rapport.
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STRESSHANTERING/LIVSSTILSFÖRÄNDRING, GRUPPSTÖD
SYFTE – Att genom gruppstöd ge individen verktyg för återhämtning som kan användas för att balansera krav och prestationer i
arbete och privat.
BESKRIVNING – Kursen bygger på egen reflektion och gruppsamtal. Den ger praktiska verktyg och deltagaren får hemuppgifter
mellan kurstillfällena. Genom övningar ges perspektiv på tankar och beteenden som kan vara starten på en förändringsprocess.
Stresshantering individuellt – se individstöd.

UTBILDNINGAR
ARBETSMILJÖUTBILDNING
SYFTE – Att öka kompetensen för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete – från teori till praktik.
BESKRIVNING – Vi utbildar inom:
•
•
•
•
•

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp)
Roller och ansvar
Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö
Belastningsergonomi
Lagstadgade föreskrifter

Vi rekommenderar att chefer och skyddsombud går tillsammans för att få en gemensam bas för arbetsplatsens arbetsmiljöarbete.

UTBILDNING/WORKSHOP
SYFTE – Att öka kunskaper, färdigheter och kompetens inom olika områden kopplade till arbetsmiljön.
BESKRIVNING – Siljagruppen genomför utbildningar som exempelvis:
HLR (hjärt- och lungräddning)
Första hjälpen
Ergonomi
Hot- och våld
Utbildning i allergiframkallande kemiska ämnen (härdplaster)
Krav enligt Arbetsmiljöverket, belagd med sanktionsavgift
• Alkohol och droger i arbetslivet
• Rehabilitering
•
•
•
•
•

• Systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud
• Organisatorisk och social arbetsmiljö för chefer och skydds
ombud
• Praktiskt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö
• Kommunikation och det goda samtalet
• 3 friskfaktorer, återhämtning, rörelse och stress, föreläsning
• Ledarutveckling: Vi skräddarsyr program för både nya och
erfarna chefer

Utbildning/workshop och föreläsning anordnas som kvartsdag/halvdag eller heldag beroende på behov och förutsättningar.

ÖVERGRIPANDE TJÄNSTER
KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV FYSISK, ERGONOMISK OCH/ELLER PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ
SYFTE – Att synliggöra risk- och friskfaktorer som underlag för det fortsatta arbetsmiljöarbetet.
BESKRIVNING – Kartläggningen kan göras med enkäter, samtal, mätningar, checklistor observationer eller intervjuer.
Den kan inkludera både anställda och chefer. Resultatet av kartläggningen kan analyseras på individ- grupp- eller verksamhetsnivå.
Utifrån kartläggning och analys återkopplar vi förslag på åtgärder som kan möta de risker eller brister som har framkommit.
Analysen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten.

RISKBEDÖMNING INFÖR PLANERADE FÖRÄNDRINGAR I ARBETSMILJÖN
SYFTE – Att genomföra riskbedömning i ett tidigt skede för att skapa en gynnsam arbetsmiljö och undvika negativa konsekvenser.
BESKRIVNING – Riskbedömningen genomförs tillsammans med arbetsgivare och arbetstagare.

SJUK- OCH FRISKANMÄLAN VIA MEDHELP
SYFTE – Att tillhandahålla en professionell rådgivningstjänst till anställda för att öka frisknärvaron och minska andelen ”onödiga”
sjukskrivningar. Att ge ett verktyg som genererar statistik i realtid över sjukskrivningsläget på företaget och som även är ett bra stöd i
rehabiliteringsarbetet.
BESKRIVNING – Passar för 20 eller fler anställda. Medarbetaren får alltid prata med en sjuksköterska om sina besvär (eller barnens om
man är hemma för VAB). Sjukvårdsrådgivningen är tillgänglig dygnet runt och det är oftast till dem man kommer om man ringer 1177.
Via sms hålls chefen uppdaterad om medarbetarens sjukfall från dag 1 – 8. Det blir signal till arbetsgivaren vid upprepad korttidsfrånvaro samt påminnelser inom rehab-kedjan. Siljagruppens kompetenser kan finnas med i samtal och i processen med rehabinsatser.

UPPSÄGNING, OMSTÄLLNINGSSTÖD
SYFTE – Att medarbetare som INTE omfattas av annan omställningsförsäkring, ska få stöd att komma vidare på arbetsmarknaden.
BESKRIVNING – När personal drabbas av uppsägning, erbjuds stöd för dig som företagare och dina anställda. Medarbetaren får
exempelvis praktisk vägledning inom olika yrken och arbetsuppgifter, personlig stöttning och information om A-kassa, inskrivning
på Arbetsförmedlingen, skriva CV och hjälp till företagskontakter.
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KONTAKT

Du är varmt välkommen att kontakta oss med dina frågeställningar.
Du kanske funderar över annat, som inte finns i katalogen?
Hör av dig så försöker vi hjälpa dig på bästa sätt.

Siljagruppen Arbetshälsan AB
Vasagatan 31 A • 792 31 Mora • Tel: 0250-389 10 • info@siljagruppen.se • www.siljagruppen.se
Torggatan 18 • 795 30 Rättvik • Tel: 0248-205 75

