Kraftutveckling.

Hur företag (och människor) kan bli starkare
genom att arbeta med hälsa och ohälsa.

Företagshälsovård Närsjukvård
•

Kraften kommer inifrån.
Människorna är företagets mest strategiska kraft.
Kraften att skapa och producera. Kraften att konkurrera.
Kraften att leva, växa och utvecklas. Den kraften kommer från
medarbetare som är arbetsföra, motiverade och lagom stressade.
Eller omvänt – när människorna inte mår bra går mycket av
kraften i företaget förlorad. För att inte tala om deras egen kraft.
Sjukskrivningar är egentligen inget annat än symptom på de
kraftförlusterna. Dels rent personligt, i form av mänskligt lidande.
Dels finansiellt, genom att goda pengar ödslas på improduktiv
sjuklön. Men också kreativt och produktivt, när goda medarbetare
stannar hemma i stället för att bidra i verksamheten.
Den strategiska kraften ökar därför med alla insatser som
främjar och utvecklar medarbetarnas hälsa – och som förebygger
och behandlar deras ohälsa.
Det kan låta trivialt och självklart, men är det verkligen så?
Vad krävs egentligen för att lyckas i de här avseendena?
Hur vet man vilka insatser som behövs, vem som behöver
Curera är en privat leverantör av tjänster inom företagsdem och när? Och hur mäter man effekten av dem i
hälsovård och närsjukvård. Genom att ständigt utveckla
förhållande till kostnaden?
dessa tjänster främjar vi hälsa och förhindrar ohälsa hos
Kraften kommer förvisso inifrån. Inifrån företaget och
våra kunder och patienter, och ökar deras inneboende
inifrån den enskilda människan. Men både människor
kraft.
Vi bidrar på ett avgörande sätt till att patienter kan få
och företag behöver ofta hjälp utifrån för att kraften ska
diagnoser snabbare och behandlas effektivare.
pånyttfödas, spira och rota sig.
Och till att företag kan sänka sina kostnader för sjukskrivOch det är just där som Curera kommer in i bilden.
ning och rehabilitering och bli mer livskraftiga.
Curera inledde sin verksamhet 1984. Idag är vi närmare 200 medarbetare – läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, ergonomer, psykologer, terapeuter, organisationsutvecklare och friskvårdare.
Vi driver åtta företagshälsovårdsmottagningar i
Storstockholm, en i Södertälje och nio i Malmö och
övriga Skåne. Dessutom samarbetar vi i ett nätverk av
företagshälsocentraler över hela landet.
På uppdrag av Stockholms läns landsting driver vi en
komplett vårdcentral på Södermalm i Stockholm. Därtill
hemsjukvård och jourläkarbilar.
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Är du en sämre chef för att dina
medarbetare är mer sjukskrivna?

Företagshälsovård

Är det chefens fel att folk är sjuka?
Det är förstås inte uteslutet. En chefs ledarstil och förhållningssätt präglar snabbt de anställdas motivation och arbetslust.
Chefen behöver också förstå de sidor av arbetsplatsen som skapar ohälsa bland medarbetarna. Det kan vara fysiska förhållanden
som dålig luft eller akustik. Eller organisatoriska brister och oklara
rutiner, som skapar frustration och osämja.
För oss på Curera utgör frågor om ledarskap och hälsa själva
hjärtat i det vi kallar preventiv, förebyggande företagshälsovård.
Det innebär att vi identifierar källor till arbetsrelaterad ohälsa, för
att sedan avlägsna dem. (Helst förstås innan de hunnit åstadkomma
problem för medarbetarna och kraftförluster för företaget.)
Dessutom genomför våra företagssköterskor och hälsopedagoger
noggranna hälsoprofilbedömningar på grupp- och avdelningsnivå
och föreslår detaljerade åtgärdsprogram på kort och lång sikt.
Våra ergonomer utformar mer skonsamma och inspirerande
arbetsmiljöer.
Våra beteendevetare analyserar arbetsflöden och
Hur cheferna agerar (och inte agerar) är ofta avgösamarbetsformer, så att frustrationskällor i organisationrande för medarbetarnas fysiska och psykiska välbefinen kan undanröjas. (Har de dessutom redan lett till
nande.
interna konflikter kan våra terapeuter med stödsamtal och
Men långt ifrån alla chefer vet vad som krävs av
gruppdiskussioner komma till rätta med prestige och
dem och hur de bäst axlar sitt hälsoansvar.
På Curera satsar vi därför brett på utbildning. Från
låsningar och återskapa ett positivt klimat.)
halvdagsseminarier om t ex rehabilitering till kompletta
Av stor vikt, både för oss som utför det här hälsokurser i hälsofrämjande ledarskap. Våra erfarna förearbetet och för dig som betalar oss för det, är utvärdering
tagsläkare och beteendevetare anlitas dessutom flitigt
och återrapportering. I varje projektplan kommer vi
som externa föreläsare på kickoff-möten, chefsdagar
överens om när och hur och på vilken detaljnivå vi ska
och temakonferenser.
redovisa genomförande och resultat av olika projekt
Suget efter vetande på det här området verkar
och åtgärdsprogram.
glädjande nog omättligt.
Så att du som chef får möjlighet att rätt besvara
frågan i rubriken.

Kraftsamling

Kraftöverföring

Kraftledning

Hälsoprofilbedömningar
Hälsoekonomi/hälsobokslut
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsteknik

Hälsoutbildningar
Seminarier
Handledning

Ledarskap & hälsa
Organisationsutveckling
Strategiskt arbetsmiljöarbete
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Är det hälsan som tiger still
bland dina anställda?

Företagshälsovård

Ständiga motsättningar på inköpsavdelningen. Frustration och osäkerhet i den
nya organisationen. Ingen som förstår, ingen som hjälper till.
Måhända kan sånt inte rubriceras som sjukdom i medicinsk mening. Men
det hindrar inte människor från att sjukskrivas i det tysta av just de skälen.
För även om de inte är sjuka, så känner de sig inte arbetsföra.
När det kommer till vad vi på Curera kallar reaktiv, behandlande företagshälsovård, är det ibland svårt att skilja den ohälsa som är arbetsbetingad från
den som är mer privat. Den gemensamma nämnaren är att vi diagnostiserar
och om möjligt botar uppkommen ohälsa bland dina medarbetare – oavsett
bakgrunden. Och gör dem arbetsföra igen så fort det bara går.
De kan t ex få hjälp att behandla stressymptom på ett tidigt stadium. Eller
lösa konflikter på arbetsplatsen medan de är i sin linda. Eller bearbeta uppkomna hot- och våldssituationer och hantera andra arbetsrelaterade krislägen.
De kan få en egen ”vårdcentral” nära arbetsplatsen, med sköterskemottagning, vaccinationer, provtagning, medicinsk rådgivning, rök- och alkoholavvänjning, remisser och mycket annat. De kan få hjälp av psykologer och
psykoterapeuter när de tyngs av själsliga bekymmer – allt ifrån några enstaka
stödsamtal till längre behandlingar av mer djupgående terapeutisk art.
Har de arbetsrelaterade muskel- och ledbesvär kan de få hjälp av företagssjukgymnaster. Liksom råd av ergonomer om bättre arbetsteknik, möbler och
utrustning.
Dessutom genomför Curera skräddarsydda rehabiliteringsprogram för
medarbetare som drabbats av utbrändhet och långtidssjukskrivning. Efter noggrann utredning av våra företagsläkare kan sådana program behovsanpassas
med en rad olika insatser – till exempel motion och fysisk träning, medicinering, samtalsterapi och arbetsträning.
Gemensamt för alla dessa behandlande insatser är att vi reagerar direkt
och sätter in dem snabbt och resolut. Eftersom våra medarbetare gjort jobbet så många gånger tidigare,
behärskar de rutinerna och kan
tågordningen. De samarbetar
smidigt och vant – såväl inbördes som med Försäkringskassan
och externa specialister.
Så även om några medarbetare på inköp har kort stubin, så
kan vi minimera konsekvenserna
av den.

Kraftprov

Kraftåtervinning

Krafttag

Hälsoundersökningar
Bedömning av arbetsförmåga
Konditionsbedömningar

Rehabilitering (åter i arbete)
Rök/alkohol/drogavvänjning
Stresshantering

Konflikter
Hot/våld/kriser
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Blir personalen friskare av
innebandy på torsdagar och
färska bananer till kaffet?

Företagshälsovård

Visst är motionssporter och fruktkorgar exempel på aktiv friskvård.
Men är det tillräckligt? Och är det “rätt” anställda som utnyttjar
dem – eller kanske bara de redan frälsta och hälsoengagerade?
Med proaktiv, uppbyggande företagshälsovård menar vi på
Curera alla tänkbara vägar att stärka dina medarbetares motståndskraft mot ohälsa. Och samtidigt öka deras välbefinnande och trivsel.
Motion och träning är ett sätt. Curera kan förmedla kontakt med
ledande träningsinstitut och deras breda urval av aktiviteter – från
stavgång och squash till step-up och vattenjympa.
Vi kan också hjälpa medarbetare att gå ned i vikt och tillägna sig
bättre kostvanor. Och samarbetar dessutom med erfarna specialister
inom till exempel avslappning, yoga, massage och akupunktur.
Listan kan göras nästan hur lång som helst. Just mångfalden är
ofta nyckeln till att fånga upp de medarbetare som är minst benägna
att förändra sin livsstil – men som kanske behöver det allra mest.
Inom ramen för vårt avtal med ditt företag kan vi på Curera
hjälpa de mest trögstartade medarbetarna att komma
igång. Till exempel genom att utforma deras personliga
aktivitetsprogram och sedan coacha dem i genomförandet.
Dessutom erbjuder vi en rad utbildningar på livsstilsoch friskvårdsområdet, för att höja deras kunskaper och
göra dem nyfikna och motiverade.
Och öka åtgången av frukt i fikarummet.

Krafttillskott
Motion/träning
Kost/vikt
Avslappning
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Vem tar hand om Söders hjärta
och andra viktiga kroppsdelar?
(Särskilt mitt i natten.)
På Söder i Stockholm finns 105.234 hjärtan. De allra flesta tickar
på utan minsta problem. Men en del är gamla, försvagade eller
ansträngda. Rätt som det är krånglar något av dem och behöver
hjälp.
Cureras läkarmottagningar på Södermalm erbjuder medborgarna
där kvalificerad och effektiv primärvård, med tonvikt på närhet,
tillgänglighet och engagemang.
Utöver traditionella vårdcentral- och husläkartjänster tillhandahåller vi vaccinationer och hemsjukvård för äldre och rörelsehindrade.
Dessutom driver Curera tre egna jourläkarbilar som
täcker södra Storstockholm på tider när mottagningen
är stängd. De mäkta populära bilarna dirigeras av Vårdguiden och tar sig an åtskilliga akutfall varje natt.
Det här innebär förstås en påtaglig avlastning av de
centrala vårdresurserna i länet. Samtidigt upplever patienterna en hög servicegrad. (Ett nattligt hembesök av
Cureras jourläkare är till exempel åtskilligt bekvämare
för den sjuke än att behöva vänta på en akutmottagning. Ändå kostar det samhället en bråkdel av motsvarande insats i sjukhusets regi.)
Men för alla hjärtan på Söder kanske det allra
viktigaste är att hjärtat och engagemanget alltid finns med i Cureras
kontakter med dem – i telefon, på mottagningen och i jourbilarna.
Inte minst mitt i natten.
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Närsjukvård

Livskraft
Vårdcentral
Husläkare
Hemsjukvård
Jourläkarbilar
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För fru Hansson på Heleneborgsgatan
är gott nog aldrig gott nog.

Närsjukvård

Fru Hansson kommer ibland in på Cureras vårdcentral vid Hornstull i Stockholm. Hon är vår patient – men också vår kund.
Visserligen betalar hon bara en mindre del av vården hon får
där ur den egna portmonnän. Men det är ändå hon som avgör hur
mycket vi ska få betalt för den. Så hon missar aldrig att berätta när
Landstinget frågar henne och ca 900 medpatienter hur nöjda de är.
Landstinget är vår huvudman på primärvårdsområdet. Där ställer man höga och noggrannt specificerade krav på kvaliteten i vården och effektiviteten i genomförandet av den. Samtidigt håller man
tummen hårt på priset och bevakar att vi uppfyller våra åtaganden
som privat vårdleverantör.
Varje år mäts kvaliteten i våra vårdtjänster utifrån patienternas
uppfattning. Landstinget betalar sedan för tjänsterna i förhållande
till den upplevda kvaliteten.
Det här är förstås bra för skattebetalarna, bra för våra patienter
– och bra för oss. Vården blir mer effektiv – och värd varenda krona
som läggs på den.
Eftersom vi aldrig kan kosta på oss att slappna av eller ta genvägar i vården blir vår personal mer kreativ och engagerad. Och mer
motiverad att ge sitt yttersta.
Det tror vi att fru Hansson och alla andra som söker vård hos oss
värdesätter.

Kraftmätning
Patientenkäter:
Tillgänglighet
Bemötande
Vårdkvalitet
Uppföljning
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För fler och fler är hälsa inte en plikt.
Utan en strategi.
När man som vi på Curera hållit på i över tjugo år med företagshälsovård och närsjukvård, hinner man skaffa sig inte bara väldigt mycket
erfarenhet, utan också många trogna kunder och uppdragsgivare.
Från det väldiga Landstinget i Stockholms län, som anförtror oss
att bedriva primärvård på tre platser i länet. Till fru Hansson på
Heleneborgsgatan, som år efter år anförtror oss att vårda hennes hälsa.
Från Snättringe Golv med 5 anställda, som vi hjälper med hälsoundersökningar och arbetsmiljöförbättringar. Till Posten som bett oss
utbilda deras 16.000 brevbärare i ergonomi och arbetsteknik, så att de
själva kan förebygga belastningsbesvär och annan ohälsa.
Totalt har Curera närmare 450 företag och organisationer som kunder på företagshälsoområdet. Mer än hälften av dem har vi samarbetat
med i minst fem år. Allt fler har gjort hälsofrågorna till en strategisk
angelägenhet.
Stockholms Universitet har en egen akademisk kultur som vi lärt
oss förstå, så att det rehabiliterande och förebyggande arbete vi gör
där kan få full effekt.
Hos Clas Ohlson jobbar vi med arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi. Eniro har engagerat oss för att snabbare få tillbaka sjukskrivna
medarbetare, t ex annonssäljare och produktutvecklare. Men också
för att förebygga ohälsa genom att utforma arbetsplatser och arbetsgrupper som fungerar bättre.
För oss på Curera är inget uppdrag för litet, ingen uppdragsgivare
för stor, ingen patient för krävande. Och ingen bransch för speciell.
Något vi med glädje ser återspeglas i vår kundlista.

Kraftföretag

Toyota
Toyota Center Metro Auto i Stockholm har nyligen
utvidgat sitt samarbete med Curera. Från att enbart
ha nyttjat Curera för rena rehabiliteringsuppdrag
hamnar tonvikten alltmer på förebyggande och
hälsofrämjande insatser. Inför en större ombyggnad
av anläggningen görs t ex en översyn av alla arbetsmiljöer. I verkstäderna förbättras mekanikernas
arbetsteknik. Och med mer och bättre information
vidgas hälsoperspektivet bland alla medarbetare.

Apoteket
Apoteket Hälsa i Stockholms län genomför tillsammans med Curera ett av Sveriges största strategiska
arbetshälsoprojekt. Hundratals centrala chefer,
lokala chefsfarmaceuter och skyddsombud har
utbildats. Över 1.000 individuella uppföljningar har
gjorts efter en stor hälsoprofilbedömning härom
året. Nästa steg blir konditionsbedömningar. Två av
Cureras rehab-team tar sig an fall över hela länet.
Och successivt infrias Apoteket Hälsas högt ställda
frisktalsmål.

Alfa Laval
För Alfa Laval ombesörjer Curera företagshälsovården för 475 anställda i Tumba. I takt med att företagets fokus förskjutits från reaktiv vård till proaktiv
hälsa vill Alfa Laval hålla en hög hälsoprofil och låg
sjukfrånvaro med hjälp av förebyggande insatser.
Stor vikt läggs vid att nära samordna det proaktiva
arbetet med den arbetsrelaterade sjukvården och
med utbildning och information till chefer och
medarbetare. Hos Curera-teamet man samarbetar
med har Alfa Laval funnit den allsidiga kompetens
och erfarenhet som krävs för detta.
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Din kraftleverantör.

Curera är Sveriges kanske mest erfarna och hängivna
kraftleverantör. Vi verkar på två skilda men närbesläktade
områden:
Dels hjälper vi företag att tillvarata och utveckla sin
kraft genom att främja hälsa och motverka ohälsa bland
deras medarbetare. Dels erbjuder vi invånarna i Storstockholm en effektivare och mer engagerad närsjukvård.
Gemensam för bägge verksamheterna är vår övertygelse
att kraften kommer inifrån. Men också vår respekt för de
människor och företag vi arbetar med. Liksom vår ödmjukhet inför deras behov och förväntningar.
Både företagshälsovård och närsjukvård är investeringar
– i det ena fallet för arbetsgivarna, i det andra för samhället. Avkastning förväntas i form av arbetsföra (och arbetssugna) medarbetare, respektive friska medborgare som inte
förbrukar tunga vårdresurser i onödan.
Det perspektivet på vårt jobb är det ingen av oss 200
personer på Curera som någonsin glömmer.

Curera Sverige AB
Box 126 10
112 92 Stockholm
Telefon 08-441 14 00.
www.curera.se

Kraften kommer inifrån.

