Upplands Väsby 2017-12-12
Nr 4 2017

Nyhetsbrev från Vlg – Väsby Läkargrupp Företagshälsovård

Vi är stolta över att presentera att vi
numera är auktoriserade som en
kvalitetssäkrad företagshälsovård av
Sveriges företagshälsors
branschförening.

Vlg är en av 24 företagshälsor med tillhörande enheter av landets alla hälsor som är
auktoriserade. Det innehär att vi arbetar med en kvalitetssäkrad verksamhet i form av
kompetens, arbetsätt och arbetsmetoder inom hälsa, arbetsmiljö för såväl rehabilitering,
förebyggande som hälsofrämjande insatser på individ, grupp och organisationsnivå.
Vi är vi måna om att dagligen göra ett gott arbete och att tillsammans med er ständigt
utvecklas för att möta era och framtidens behov.
Vi vill tacka alla våra kunder för förtroendet att få samarbeta med er och bidra till fler friska,
lönsamma arbetsplatser där medarbetare trivs och mår bra. Vi hälsar också nya kunder
välkomna. Väl mött 2018!
Läs mer om Sveriges företagshälsor på: www.foretagshalsor.se

Ledarskap - vår viktigaste arbetsmiljöfaktorer?
Att vara chef/ ledare kan vara mycket roligt och värdeskapande men också tufft och
krävande. Idag vet vi via forskning att ett bristande ledarskap kan bidra till 30-45%
produktionsbortfall.
Hur kan du som chef fylla på med goda kunskaper, strategier för att ha kraft och förmåga att
vara den bästa chef du vill vara och samtidigt coacha dina medarbetare och verksamhet mot
önskat läge och framgång i både med- och motgång? Under våren lyfter vi dessa frågor i
vårt första frukostseminarium samt med en tre dagars utbildning.

Frukostseminarium om ledarskap den 19/1 2018
Mer info och anmälan se bifogad inbjudan

Ledarskapsutveckling -3 dagarskurs. Se bifogads inbjudan
Syftet med programmet är att stärka din förmåga som chef och ledare att möta de
situationer och utmaningar som du står för dagligen i din verksamhet. Det ger dig
större förståelse för din egen utveckling som ledare men även hur du kan förbättra ditt
ledarskap på individ och gruppnivå. Du får ta del av forskning och teorier som hjälper dig att
reflektera över dina egna mönster, men även koppla till ditt vardagliga arbete som chef. Du
får möjligheter att dela erfarenheter med andra i samma situation, du får träna och testa
olika lösningar, du får lära dig mer om de handlingsalternativ du har. Ledarskap utövas inte
bara på ett sätt – det handlar om att göra rätt sak vid rätt tillfälle, i rätt situation.

Kan du rädda din kollega/ vänner/ familjemedlems liv?
- Uppdatera din HLR kunskaper
Våra öppna HLR - Hjärt och lungräddningsutbildningar på Vlg är uppskattade och efterfrågan
har ökat då nya guidelines har upprättats enligt svenska och europeiska HLR-rådet, vilket bla
innebär att uppföljning skall göras årligen.
Varmt välkommen till vårens utbildningar tillsammans med vår HLR -instruktör Pia Davinder.
Torsdagen den 25/1 samt 15/3 kl. 08.30 -10.30 . Mer info se bifogad inbjudan.
Vill ni att vi kommer ut och genomför utbildningen på plats hos er så gör vi gärna det.
Hör av er.

Vlg firar 30 år 2018
Det tänker vi fira! Håll utkik, mer info kommer......

God jul och gott nytt år
Sist men inte minst vill vi alla på Vlg Företagshälsovård önska er alla riktigt fina och härliga
jul- och nyårsdagar. Vi hoppas de blir som ni önskar
Vi håller öppet som vanligt alla mellandagar.
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