Får vi presentera...

KONCEPTET FRISK – RISK – SJUK
Att vara frisk eller sjuk eller befinna sig i riskzonen att bli sjuk; detta är tillstånd som är
möjliga att såväl definiera som analysera och, vid behov, åtgärda. Det gäller individer,
grupper av individer och hela organisationer.
Priserva arbetar utifrån det beprövade och framgångrika koncept som förenklat kallas
"Frisk – Risk – Sjuk" och vars verktyg är analys och åtgärder – med den klara
målsättningen resultat. Det sistnämnda är mätbart på alla nivåer: individ, grupp,
organisation och även ekonomiskt.
En individ som mår bra fungerar bra inom sin grupp i organisationen och gruppen
fungerar därmed bättre. Detta är överförbart på förhållandet mellan grupp och
organisation. I slutänden är det mätbart i reda pengar. Det är inte bara humanitärt
och etiskt eftersträvansvärt med friska individer, det är lönsamt också!
Inte bara individer kan vara sjuka eller riskera att bli det. Även grupper, ja hela
organisationer kan befinna sig i dessa tillstånd. Och är företagsklimatet gott så bör
det finnas strategier för att hålla det så!
Priserva har decennier av erfarenhet och en sammansatt stab av högkompetenta
medarbetare inom alla upptänkliga verksamhetsfält: läkare, sköterskor, rehabpersonal,
beteendevetare, psykologer... Vi identifierar och analyserar problem, upprättar
åtgärdsprogram för individer, grupper och organisationen som helhet och följer dem
till dess resultat har uppnåtts.

EN INDIVID
Genom att träffa individerna i gruppen/grupperna så involveras både individ, grupp
och organisation. För att ta pulsen på verksamheten måste vi börja med individerna.
Varje människa – även en frisk sådan – behöver stimulans, respons, positiva utmaningar
för att må bra och utvecklas. Priserva har ett utbud av stimulerande, utvecklande
aktiviteter som hjälper medarbetarna att hålla sig
på topp.
En person i riskzonen behöver snabb hjälp för att undvika att insjukna.
Priserva analyserar problembilden och upprättar en individuell hälsoplan.
En sjuk person är i behov av omedelbara och kraftfulla åtgärder; analys, medicinska och
rehabinsatser, terapeutiska program, kanske andra arbetsuppgifter. Priserva har en
omfattande erfarenhet av detta.

EN GRUPP
Även en frisk grupp har ibland en bit kvar till toppen av vi-känsla och arbetsprestationer.
Och hur behåller man den goda andan? Gissa vem som vet hur...
En grupp i riskzonen är i behov av en snabb analys av problem, risker och individernas
samspeL. Ett åtgärdsprogram stärker individernas/gruppens fysiska och sociala arbetsmiljö.
En lågpresterande grupp med hög sjukfrånvaro mår inte bra. Individer och gruppledare
kan behöva krisstöd, grupp- och/eller individuell terapi. Behovet av specialistkompetens
kan vara omfattande och processen både smärtsam och tidskrävande, men resultatet
förvånansvärt positivt, för alla parter.

EN ORGANISATION
Även en frisk organisation kan fintrimmas - och det är klokt att analysera riskfaktorer och i
tid förebygga problem.Vi vet hur!
För en organisation i riskzonen gör vi en problem- och riskanalys och etablerar strategier
för hur man (åter)skapar väl fungerande rutiner. En lågpresterande organisation med hög
sjukfrånvaro mår inte bra.
Vi analyserar och definierar problemorsakerna, på individ- såväl som grupp och
organisationsnivå, visar hur man "slår stopp och back" och anträder vägen till
tillfrisknande.
Även om en organisation och dess medarbetare mår bra är vårt koncept Frisk - Risk - Sjuk en
lönsam affär, såväl företagsekonomiskt som mänskligt. Det kostar så oerhört mycket mer att
behandla och åtgärda uppkomna problem än att förebygga dem. För att inte tala om det
onödiga lidande som undviks.
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