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Säkerställ god arbetsmiljö i fortsatt pandemitid 
 
Som arbetsgivare har ni arbetsmiljöansvar oavsett 
om era medarbetare jobbar hemifrån eller på 
arbetsplatsen. 
 
För en del innebär pandemin mindre stress pga. färre resor 
till och från jobbet och möten på olika platser. För många 
innebär det dessvärre större påfrestning på kroppen pga. 
många timmar vid köksbordet, ensamhet, ökad oro och ett 
ökat alkoholintag.  Det är nu viktigt att hitta sätt för att 
både identifiera riskfaktorer, se signaler hos medarbetare 
samt fokusera på att bibehålla motivation, ork och 
arbetsglädje. 

 
På Vlg fortsätter vi att utveckla våra digitala tjänster där dessa områden uppmärksammas. 
Hör också av er med era behov och frågor. Nedan finner du information om våra kostnadsfria 
webbinarium samt nya utbildningar. Läs också mer om Covidtester, Influensavaccin och vår 
nya Brandskyddsutbildning. Kontakta oss om du vill veta mer. 
 
  

Webbinarium -”Hållbara arbetsplatser i det nya normala”. 
20/ 10 kl. 10.30-11.30. 
Lyssna på Vlgs hälsostrateg Annika Fahlén om hur hjärnan, motivationen och prestationen 
påverkas av stress, ensamhet och att tänka nytt.  Konkreta tips på vad du som arbetsgivare 
bör göra för att säkerställa ditt arbetsmiljöansvar. Mer info och anmälan se, bifogad 
inbjudan 
 

Webbinarium ”Prova på MIMY Balansprogrammet”  
Effektivt verktyg för återhämtning och stressreducering 3/11 kl. 8.30-9.30  
Ta tillfället i akt att prova på vårt uppskattade digitala program med många praktiska 
övningar. Balansprogrammet används flitigt i näringslivet och bygger på två evidensbaserade 
metoder, mindfulness och medicinsk yoga, samt självreflektion i vardagen. 
Mer info och anmälan se bifogad inbjudan. 



 
 

”Beroendeproblematik på arbetsplatsen” 1 ½ tim. webbutb.för chefer, HR  och 

skyddsombud. Ca 10 % av befolkningen har beroendeproblem i form av alkohol, droger, 
läkemedel, mat- eller sexmissbruk. Så även på våra arbetsplatser, vilket skapar personligt 
lidande och påverkar arbetsprestation och säkerhet. Tyvärr ser vi ökade tendenser i 
samband med pandemin. Lyft frågan på er arbetsplats -Ta del av denna viktiga utbildning. 
 

Workshop – ”En bra hemmadag på jobbet i Covidtider” 
Hur fortsätter vi med det som har varit bra, och vad har inte fungerat? 
Hur kan vi få till bra samarbeten, motivation och arbetsglädje framöver? 
Alla företag har gjort sitt bästa för att hitta bra lösningar på arbetsstruktur. Stanna upp - 
boka en 2 timmars workshop där vi faciliterar kring erfarenheter, lärdomar och önskat läge 
på er arbetsplats. Vi ger också senaste forskning/ tendenser kring hemarbete. Tillsammans 
får ni arbeta i digitala smågrupper. Nyfiken? – Hör av er så berättar vi mer.   

 
Grundläggande brandskyddsutbildning 
Tillsammans med vår samarbetspartner, HLR-konsulten, har vi nu glädjen att erbjuda 
brandskyddsutbildning. En 3 timmar lång utbildning i syfte att ge kännedom om brandrisker 
på arbetsplatsen, utrymningsvägar samt kunna förebygga en brands uppkomst, hantera 
brandsläckare och släcka en mindre brand. Utbildningen är en del av ert Systematiska 
arbetsmiljöarbete.  
 

Erbjudande om influensavaccin och vaccinationsgenomgång   
Från och med december finns möjlighet att vi kommer ut till ert företag och vaccinerar mot 
säsongens influensa. 300 kr/dos. 10 % för de företag som har tjänsten ” Besök för 
bedömning ”. Startkostnad på 2.500 kr tillkommer. I år erbjuder vi även möjlighet att gå 
igenom era medarbetares övriga vaccinationsskydd så att de kan passa på att vaccinera sig 
mot annat som kan vara aktuellt, till exempel pneumokocker, bältros, stelkramp eller TBE. 
Om ni vill kan ni även erbjuda era medarbetare att ta med familjen för vaccination och 
vaccinationsgenomgång.  För frågor, information och anmälan av intresse, maila direkt till 
vaccin@vlg.se Det är ännu oklart hur våra Drop-in tider på mottagningen kommer att se ut 
pga pandemirestriktioner. Vi återkommer om det. 
  

Covidtester 
Behöver ni utföra antikroppstester och friskintyg/tester för resor och arbetsuppdrag är ni 
välkomna att höra er. Vi utför tester på friska personer. Virustest vid sjukdom/symptom 
hanteras inom sjukvården/regionen och kostnadsfri provtagning kan bokas via 1177/Alltid 
öppet eller Doktor.se  
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