ALNA GER ER KVALITET
OCH KUNSKAP
Om det som inte får hända ändå händer finns Alna vid din sida.
Alna är experter inom området skadligt bruk, riskbruk och beroende
i arbetslivet. Vi samarbetar med små och stora företag, verksamheter
och organisationer över hela Sverige. Alna är oberoende av ideologier,
behandlingsmetodet och leverantörer.
Alna är rikstäckande och har sedan 1961 haft i uppdrag att förebygga
skadligt bruk i arbetslivet.
Samarbetet med de centrala organisationerna på arbetsmarknaden
har sedan starten varit en grundpelare för Alnas verksamhet och en
faktor som bidragit till vår breda och mångåriga kompetens.
Bland våra kunder finns t ex Svenska Kyrkan, Camfil Svenska AB, Suez
Recycling, Xylem Water Solutions, Ricoh, Region Stockholm och Arbetsförmedlingen.

ALLA KAN BEHÖVA EN
HJÄLPANDE HAND IBLAND.
LÅT OSS VARA DIN.
Expert på skadligt bruk i arbetslivet

Alna Sverige AB
0771 290 800
info@alna.se
www.alna.se

Alna Sverige är expert på skadligt bruk i arbetslivet. Vi samarbetar med företag och organisationer i hela Sverige. Vi grundades 1961 av arbetsmarknadens parter för att hantera
skadligt bruk (ofta kallat missbruk) i arbetslivet på ett professionellt, handfast och effektivt
sätt. Alna ägs från den 1 jan 2020 av Feelgood Svenska AB.

Expert på skadligt bruk i arbetslivet

VI GER DIG STÖD
I ALLA FASER
Vi vet att det bästa sättet att minimera kostnad är att förebygga.
Vi arbetar med våra kunder kontinuerligt och hjälper dig som
kund att vara rustad redan innan problem uppstår.
Vi finns där med professionellt stöd och expertkunskap innan,
under och efter en problematisk situation uppstått.
Med ett serviceavtal hos oss finns vi där när du behöver oss - men
också innan du gör det.
FÖREBYGGANDE INSATSER:
Vi kartlägger arbetsplatsens kultur kring alkohol, läkemedel, spel och
narkotika.

INVESTERA I SUNDA OCH
SÄKRA ARBETSPLATSER
Skadligt bruk omfattar egentligen
allt som är roligt men som kan bli
för mycket. Alkohol, läkemedel, spel,
droger, överdriven träning, dopning,
shopping, sociala medier osv. När en
kollega eller anställd får problem kan
det påverka hela arbetsplatsen och
ibland är det inte så lätt för dig som
arbetsgivare att hantera en sådan
situation på bästa sätt.
Det vet vi. Vi på Alna har erfarenhet
kring just dessa frågor.

Vi är en viktig och stark resurs i alla
frågor som rör skadligt bruk på
arbetsplatsen och vi stöttar och leder
många olika branscher.
Vi finns vid din sida när en anställd har
problem och vi utbildar och ger råd till
chefer och anställda kring att identifiera
risker och undvika att problem med
skadligt bruk uppstår.
Vi ger arbetsgivare handlingskraft
och möjlighet att agera!

Vi utarbetar policys och handlingsplaner tillsammans med er och för
ut dem i organisationen. Vi hjälper er följa upp och att arbeta in nya
attityder kring skadligt bruk på arbetsplatsen.
TIDIGA INSATSER:
Vi utbildar, inspirerar och kompetensutvecklar chefer, fackliga
och arbetsgrupper. Vi erbjuder telefonsupport för alla anställda
och tillhandahåller expertkunskap, närverk och information. Våra
konsulter har hög pedagogosk och psykologisk kompetens.
AKUTA INSATSER:
Vi gör en professionell och kvalitetssäkrad utredning av medarbetaren
och tar fram förslag på insats som är helt individanpasad. Vi handleder
chefer inför samtalet och stöttar före, under och efter utredningen. Vi
arbetar med de arbetsgrupper som har eller har haft en kollega med
problem, för att gruppen så snabbt som möjligt ska kunna fungera
igen.

