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Nyhetsbrev från Vlg – Väsby Läkargrupp Företagshälsovård
Glad sommar önskar vi er!
Vi på Vlg Företagshälsovård vill önska våra kunder en fin sommar! Vi är tacksamma för att få
hjälpa er i både tuffa tider när ohälsa och konflikter infinner sig men också att vara med och
stärka hälsokompetens, ledarskap, introducera positiv psykologi och bidra till hållbara
arbetsplatser.
Vi kommer att ta lite sommarledigt men har öppet hela sommaren som vanligt och har redan
planerat en hel del spännande aktiviteter till hösten.
Läs och boka in datumen redan nu.

Höstens aktiviteter
Onsdag 6/9 Frukostseminarium "Det Gränslösa arbetslivet" - Utmaningar och möjligheter
och gränssättningskompetens. Hur förhåller vi oss till det nya gränslösa arbetslivet med ny
teknik och uppkopplingar som suddar ut gränsen mellan det privata och arbetslivet?
Torsdag 14/9 HLR utbildning
Tisdag 19/9 Frukostseminarium om Interkulturell kompetens. Från kulturkrockar till
förtroendefullt samarbete. När vi har chefer och medarbetare i och från olika länder och
kulturer.

Onsdag 4/10 Heldagsutbildning Interkulturell kompetens, från kulturkrockar till
förtroendefullt samarbete
Start 18/10 Grundutbildning i BAM Bättre arbetsmiljö. Grundläggande
arbetsmiljöutbildning om Systematiks arbetsmiljöarbete och en bättre arbetsmiljö.
Mer info. och anmälan, se bifogade dokument och vår hemsida

Därför behövs Företagshälovården!
Som kunder hoppas vi att ni förstår och uppskattar Företagshälsovårdens uppgifter, mål och
värde. Många företag vet dock inte vad en Företagshälsovård gör.
Branschföreningen Sveriges Företagshälsor har givit ut en film om arbetsmiljö i Sverige idag
och hur Företagshälsor kan vara ett stöd och en resurs för att skapa ett friskare arbetsliv.
Titta gärna på filmen och sprid den vidare om ni önskar.
NYA FILM

Lättakut på Vlg Husläkarmottagning
Det har blivit lite tokigt vid vissa besök på sistone...
Vlg Husläkarmottagning har under våren startat upp en lättakut där man kan komma upp
med lättare åkommer som snuva, värk, feber. Drop in tider gäller kl. 08.30-12.00.
Denna tjänst hör dock ej ihop med Företagshälsovården. Ni kan nyttja den privat om ni
är/vill bli listade på vårdcentralen. Besöket kostar 200:-/ gång.
Viktigt dock att det ej blandas ihop med Företagshälsovårdens tjänst "Akuta sjukvårdsbesök"
där ni ringer och bokar läkarbesök kl. 8-9 och 13.30 -14.00 på telefonnummer 08-594 210 44
om ert företag har den tjänsten. Dessa besök är kostnadsfria.

Njut av att vara i naturen - Ta ditt TBE Vaccin
I Stockholmsområden ser man en minskning med 100 TBE- fall i år jämfört med tidigare år.
Mycket tack vare TBE vaccin.
Drop-in tider:
Måndag – fredag 8-12, 13.30-16.00.
Vill du kan vi också komma ut till ert företag och vaccinera på plats.

Sommarbemanning
Vlg Företagshälsovård kommer att ha öppet som vanligt under hela sommaren,
Ni som är ansluten till vår tjänst " Akuta sjukvårdsbesök" kan boka läkartider
på 08-594 210 44 kl. 08.00-09.00 samt 13.30 -14.00.

Trevlig sommar. Vi ses igen!
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