5

TISDAG 4 DECEMBER 2018

Tipstelefon: 010-471 51 50
E-post: tipsahp@hallandsposten.se • MMS/SMS: 72010, inled med ”HP tips”

Ny tjänst ska minska
sjukskrivningarna
HALMSTAD
Saluta Företagshälsa
lanserar ett helt ny tjänst
som ska göra det lättare för arbetsgivare att
fånga upp medarbetare
innan de riskerar bli sjukskrivna.
– Det är i detta tidiga
skede som det finns
mest pengar och lidande
att spara, säger Camilla
Larsson, verksamhetsansvarig.

Saluta Företagshälsa vill på
ett tydligare sätt lyfta fram
kopplingen mellan hälsoarbete och vilka effekter det
kan ha på arbetsplatsen.
– Hälsa och välmående
är en förutsättning för att
medarbetare ska kunna prestera optimalt på sin arbetsplats. Arbetsgivare måste få
tillgång till verktyg för att
kunna effektivisera sin frånvarohantering, säger Camilla
Larsson.
TJÄNSTEN ”

hälsolots-möjligheter” innebär att företag
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NYSTART. Saluta Företagshälsa, med verksamhetsledaren Camilla Larsson i spetsen, flyttar in i nya lokaler på Norra Vägen.

tecknar abonnemang med
Saluta.
– När företaget har anslutit sig till vår tjänst kan ledningen upplysa sina medarbetare om att det finns ett
nummer som de kan ringa
när de av någon anledning
inte mår så bra. Medarbetaren får sedan prata med
en hälsovägledare och vi tar
därefter ställning till hur vi
ska gå vidare med ärendet.
På så sätt kartlägger Saluta
även det allmänna måendet
bland medarbetarna.
– Kartläggningen resulterar i en rapport som skickas

till företaget. Det kanske
visar sig att många medarbetare mår dåligt på grund
av stress. Utifrån denna information kan företagsledningen ta ställning till vilka
åtgärder som de behöver
vidta på arbetsplatsen för
att personalen ska må bättre.
Återkoppling är av yttersta
vikt för att man ska kunna
komma tillrätta med brister
i arbetsmiljön.
I SAMARBETE MED Marie
Lydell, lektor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i
Halmstad, kommer Saluta
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även hålla kurser i hälsofrämjande ledarskap.
– Arbetsgivare måste rusta
sig för att möta utmaningarna som ser helt annorlunda
ut idag än för 20–30 år sedan.
Idag är det mer sällan de
tunga fysiska utmaningarna
ligger bakom de flesta sjukskrivningarna utan vårt psykiska mående i kombination
med stillasittande. Marie har
koll på läget och vi ser fram
emot att få jobba med henne.
Saluta Företagshälsa, som
tidigare hette Hälsoteamet,
har funnits sedan 2006.
Fram tills nu har företaget
haft sin bas hos företagsinkubatorn High Five men den 10
december inviger Saluta sina
nya lokaler på Norra Vägen
där det kommer att finnas
bland annat sjukgymnast,
psykolog, beteendevetare,
massageterapeut och under
vissa tider läkare.
– Det känns bra att samla
all nödvändig kompetens
under ett och samma tak. På
så sätt kan vi samordna våra
resurser på ett bättre sätt,
säger Camilla Larsson.
JERRY CARLSSON
010-471 51 65 jc@hallandsposten.se

Lättklädd reklam
blev fälld av RO
HALMSTAD
En ung kvinna i kortkort
klänning och med stilettklackar som gör reklam
för företaget Preems
gasolförsäljning är könsdiskriminerande.

Det slår Reklamombudsmannen, RO, fast efter en
anmälan av en Halmstadbo.
Enligt anmälaren visar
reklamen en sexualiserad,
objektifierad bild av en lättklädd kvinna, som är totalt
irrelevant för den produkt
som företaget marknadsför.
”Ett typiskt exempel på
sälj grej med tjej”, skriver
anmälaren.
Annonsören, som heter
Sweonor, har svarat att tanken är att visa att vem som
helst, även en tjej som inte
kanske anses vara så stark
fysiskt, kan komma med sin
gasolflaska och byta den i automaten. Annonsören menar
att bilden inte visar något
annat än hur unga tjejer är
klädda till vardags.
Reklamombudsmannen
bedömer däremot att affischen är könsdiskriminerande enligt Internationella
handelskammarens regler
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FÄLLD. Lättklädd gasolreklam
är könsdiskriminerande anser
Reklamombudsmannen.

för reklam och marknadskommunikation, ICC.
”Kvinnan på bilden, genom klädsel och pose, framställs som ett sexobjekt.
Framställningen av kvinnan
har ingen koppling till den
marknadsförda produkten
vilket är nedvärderande för
kvinnor i allmänhet”, konstaterar Reklamombudsmannen.
ANNA-KARIN FORSBERG
010-471 51 21 akf@hallandsposten.se
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KÖP CANCERFONDENS SKR APLOT TER
TILL DINA NÄRA OCH KÄRA I JULKLAPP
PÅ C A N C E R F O N D E N . S E /J U L
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Landskamp Sverige-Ryssland!
Den 6 januari 18.00 är svenska handbollslandslaget tillbaka
i Halmstad och möter Ryssland i Halmstad Arena.
Med Nytta & Nöje betalar du endast 227 kr/person
(ordinarie pris 295 kr)
För mer info och för att köpa biljett gå in på
hallandsposten.se/nyttanoje

TILLSAMMANS MOT CANCER

Begränsat antal biljetter. Först till kvarn gäller.

