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Psykisk ohälsa på
arbetsplatsen
Är din arbetsplats påverkad?
Ökad psykisk ohälsa på arbetsplatser går hand i hand med ökad problematik med alkohol- drog- och
spelberoende. Vad är hönan och vad är ägget? Är det ens viktigt att veta? Eller är det viktigare att se
sambandet och stödja individer att samtidigt få hjälp att stärka sin psykiska hälsa och hantera sin
beroendeproblematik.
Det tycker vi inom Nämndemansgården och stärker nu våra insatser riktade mot de ca 90 % av alla med
beroendeproblematik som befinner sig i arbetslivet. Det gör vi dels genom ett bredare utbud av tjänster
riktade mot arbetsplatser av olika storlek och karaktär och framförallt genom att sätta individen och hens
problem i centrum och se hela människan. Vi tror på människors kraft att förändras och vi vet att om
den kraften går i rätt riktning så innebär det enorma konsekvenser både för den enskilde och för
organisationens möjligheter att nå sina mål.
Vill du veta mer om våra tjänster riktade mot arbetslivet så kontakta något av våra Rehabcenter i
Stockholm, Göteborg och Malmö eller ring 020- 20 20 75.

Läs mer om våra rehabcenter

Utbildningsanordnare

Kostnadsfria
utbildningar
Ett sätt att öka förutsättningarna för tidig
upptäckt av beroendeproblematik på
arbetsplatsen är att öka kunskap och
medvetenhet om problemen och hur man kan
hantera dem. Nämndemansgården i Sverige har
blivit auktoriserade utbildningsanordnare för
arbetsmiljöutbildningar vilket ger privata företag
möjlighet att anlita oss och få utbildningsinsatsen
betald av AFA Försäkring. Ett ypperligt tillfälle att
satsa på utbildning för chefer och anställda –
kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg.
Läs mer om våra arbetsplatsutbildningar

Familjehem

Familjehem sökes
Vi stärker nu vår vårdkedja för såväl ungdomar
som vuxna med en utökad
familjehemsverksamhet. Vårt fokus även här är
beroendeproblematik och de familjer vi knyter till
oss har intresse och erfarenhet av området och
utbildas och handleds av våra medarbetare.
Så här berättar ett av våra familjehem:
”Vi har varit familjehem åt Nämndemansgården i
snart 6 år, och vi ser det som en del av vår
vardag. Vi upplever de placerade ungdomarna
som en naturlig del av vår familj. Det är otroligt
givande och spännande att få utmanas och
utvecklas tillsammans med ungdomarna. Vi ser
att vi kan ha en betydande inverkan och upplever
verkligen att vi får chansen att göra skillnad - på
riktigt.
Det som är positivt med att vara familjehem åt
Nämndemansgården är att man alltid har stöd i
oväntade situationer som kan uppstå och det
alltid finns någon att ringa om man behöver det, i
stora som små frågor. Vi har även kontakt med
andra familjehem inom verksamheten som man
kan dela erfarenheter med. Vi känner oss nöjda
med upplägget och är fria att vara med och
påverka när vi har placeringar.”
Kattis och Dennis, Enköping
Läs mer om hur du blir familjehem hos oss

Nyheter

Aktuella event
Under våren syns vi på en del HR-mässor runt
om i landet. Personal och chefsmässan blev ett
jättebra forum och till hösten står vi med monter
på Socionommässan.
Barndagen är härnäst, den 19 april och är vårt
största arrangemang vi har, tillsammans med
Malmö högskola.
Frukostmöten med olika teman fortsätter under
våren och hösten.
Vi önskar er en GLAD PÅSK!

Läs mer om våra nyheter och event

Ring 020-20 20 75
info@namndemansgarden.se
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