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Frukostträff                        
Agera tidigt vid signaler på ohälsa 

 
SALUTA FÖRETAGSHÄLSA  

 
  
 

 Datum: 8e november 
---------------------------------------- 
 
Kl.: 7.45-8.45 
 
Frukost serveras från kl. 7.30 
 
Anmälan senast den 3e 
november till: info@saluta.se 
Max två personer/företag. 
Begränsat antal platser. 
 
 
 
 
 
 
Kommande frukostträffar 😊 
(Separat inbjudan kommer till 
respektive tema) 
 

 Minska stillasittandet   
Rörelser och variation 
under arbetsdagen 
 

 Hälsofrämjande  
ledarskap 
 

 Återhämtning under 
arbetsdagen 
 
 

Har du något önskemål på 
innehåll för en frukostträff som 
kan vara intressant för flera 
företag, tipsa oss gärna! 

 
 
 
 
 
 

 

  
Spikgatan 16 

302 44 Halmstad 
Tfn: 0702-10 44 78 

saluta.se 
 
 
 
 

 

Bildtext: Organisatorisk och socialarbetsmiljö (AFS 2015:4) – reglerar kunskapskrav, mål, 
arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Individuell åtgärd i den fysiska, 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  

Varmt välkommen på frukostträff till oss på  
Saluta Företagshälsa 
 
NU ÄR DET DAGS FÖR ÄNNU EN 
FRUKOSTTRÄFF MED TEMAT: AGERA 
VID TIDIGA SIGNALER PÅ OHÄLSA 

 
 
 
 
 
 Vad kan vi vinna på att 

vara uppmärksamma på 
signaler? 

 Ekonomiskt stöd till dig som 
arbetsgivare 

 Lagar och Föreskrifter 
 
 
Oron för om ens arbete duger  
– och underförstått ”duger jag?”  
är en oro som många har men  
inte vågar att prata om. Att ta  
upp en diskussion kring den sortens 
frågor kan upplevas som både alltför 
känsligt och personligt jobbigt,  
men även kontraproduktivt: om jag 
tar upp diskussionen kanske de andra 
tror att jag inte tror att mitt arbete 
duger. 
 
Detta är ett exempel på en 
känsla som medarbetare och 
chefer kan bära med sig. På 
längre sikt kan denna oro leda 
till minskad prestation och 
ohälsa om insats inte sker. 
 
    Varmt välkommen! 

Förra träffen var lyckad och många 
uppskattade även mervärdet av det 
nätverkande som det gavs tillfälle 
till efter frukosten. 
 
Denna morgon få du ta del av  
vad ni som arbetsgivare och 
närmsta chef bör vara 
uppmärksamma på när det gäller 
tidiga tecken på ohälsa hos era 
medarbetare. Tips på signaler att 
uppmärksamma och hur ni fångar 
upp medarbetaren och agera i tid. 
Öka förutsättningarna att förebygga 
för att undvika att ohälsa utvecklas 
och leder till sjukfrånvaro. 
 
Följande är exempel på vad som 
kommer att tas upp: 
 
 Tecken att uppmärksamma 
 Sjuknärvaro  
 Finns det rutiner på arbets-

platsen för att fånga upp ohälsa 
i ett tidigt skede? 

 Vad innebär det att agera tidigt? 
 
 
 


