Vår erfarenhet
är din trygghet
ATT TECKNA SERVICEAVTAL MED ALNA GER ER TRYGGHET, STÖD OCH
VERKTYG I ALLT SOM RÖR FRÅGOR KRING SKADLIGT BRUK. VI ARBETAR
BÅDE FÖREBYGGANDE OCH MED AKUTA INSATSER.
Alna Direkt - rådgivning

Utbildningar och föreläsningar

Kulturundersökning

Utredning och behandling

Via telefonrådgivning, mejlkontakt eller personliga möten
kan vi på Alna stötta, svara på frågor och möta oro som kan
finnas kring en anställd. Med serviceavtal får ditt företag också
tillgång kundsidor med värdefullt material på alna.se.

Via en digital enkätundersökning kartlägger vi hur kulturen på
er arbetsplats ser ut.
Enkäten ger er t ex svar på frågor kring hur företagets policy
fungerar i praktiken, vilken alkoholkultur som råder på arbetsplatsen, om någon har känt oro för en kollega med flera frågor
som är värdefulla i arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner
kring skadligt bruk.

Riktlinjer och policy

De flesta företag har en policy – men hur fungerar den i praktiken? Vi hjälper ert företag att ta fram fungerande och levande
policys och riktlinjer.

Förmåner

När ditt företag har serviceavtal hos Alna erbjuds ni förmånliga
priser även på de tjänster som ligger utanför det som ingår
i serviceavtalet. Det ska löna sig att teckna serviceavtal med
Alna!

Kontakta oss så berättar vi mer!
0771 290 800
info@alna.se www.alna.se

Alna erbjuder målgruppsanpassade utbildningar och föreläsningar för till exempel chefer, HR-personal, fackligt aktiva eller
andra personalgrupper. På alna.se kan du läsa mer om vårt
breda utbildningsutbud!

När det inte fungerar på arbetsplatsen och en anställd behöver
hjälp, finns Alna med från start till mål. Tillsammans med
medarbetaren och ansvarig chef börjar vi med att göra en utredning för att kartlägga situationen och se vilka insatser som
passar individen och arbetsplatsen.
Fördelarna med att utreda innan behandling är många och
sammantaget ger det en bättre prognos för ett lyckat resultat. Utredningen innehåller också motiverande inslag vilket
är nödvändigt för att en förändring ska kunna ske. Vi gör en
bred kartläggning för att bl a se om någon bakomliggande
problematik finns.
Under utredning och behandling kan vi även stötta arbetsgruppen. Vi hjälper ditt företags anställda att fungera som
förväntat.

Tillförlitlig drogtesthantering

Ni får tillgång till riktlinjerna för tillförlitlig hantering av drogtester. Dessa är framtagna av Alna i samarbete med de centrala
organistionerna på arbetsmarknaden, forskare vid Karolinska

