
Med Samtalsstöd får dina medarbetare alltid stöd för att ta itu med sina problem, både på jobbet 
och hemma. Om rådgivningen används i tid ökar möjligheterna för att kunna fortsätta arbeta, få 
ihop tillvaron och vara frisk. Tjänsten ingår utan kostnad i vår sjukförsäkring PlanSjuk.

Samtalsstöd  

För olika utmaningar i livet
Samtalsstöd är ett förebyggande stöd som omfattar kostnads-
fri rådgivning av psykolog, ekonom, jurist och hälsocoach.

Medarbetarna får hjälp oavsett om det handlar om stress,  
relationsproblem, psykiska problem som ångest och ned-
stämdhet, konflikter på jobbet, alkohol- och drogmissbruk, 
spelberoende, juridiska, ekonomiska eller livsstilsrelaterade 
frågor. Samtalen sker naturligtvis under full sekretess mot 
arbetsgivaren.

Stöd även i chefs- och HR-rollen
Det finns även möjlighet att få stöd för medarbetare i deras 
professionella chefs- och HR-roll. Det kan till exempel vara 
rådgivning om svåra samtal, konflikter, medarbetare som är 
eller riskerar att bli sjuka, arbetsrätt eller lagar och regler om 
arbetsmiljö.
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Samtalsstöd 
• Rådgivning via telefon eller besök hos legitimerad psykolog 

eller beteendevetare vid högst fem tillfällen per kalenderår.
• Rådgivning via telefon eller besök gällande chefsstöd vid 

högst fem tillfällen per kalenderår.
• Rådgivning via telefon i frågor som rör praktiskt eller  

strategiskt HR-arbete upp till tre tillfällen per kalenderår.
• Rådgivning via telefon eller besök hos ekonom eller jurist 

vid högst tre tillfällen per kalenderår.
• Rådgivning via telefon av hälsocoach i livsstilsrelaterade 

frågor vid högst tre tillfällen per kalenderår.
• Det går också bra att kombinera till exempel två samtal 

med psykolog, ett samtal med jurist och ett samtal med 
ekonom per kalenderår. Högst fem konsultationer i samma 
ärende per kalenderår.

24 timmars telefonservice
• Tjänsten Samtalsstöd är öppen dygnet runt alla dagar. 
• Kontaktuppgifter finns på försäkringsbeskedet. 
• Rådgivning ges per telefon eller vid ett personligt möte 

beroende på ärendets karaktär. 

Fördelar för företaget
• Hanterar medarbetarens personliga problem som även 

påverkar prestationsförmågan.
• Hjälper medarbetaren hantera stress, både privat och 

arbetsrelaterad.
• Förebygger sjukfrånvaro.
• Bidrar till friskare medarbetare, lägre kostnader och  

minskad risk för produktionsbortfall.

Fördelar för medarbetaren
• Lätt att få kontakt.
• Tillgänglig dygnet runt.
• Sekretess gentemot arbetsgivaren gäller.
• Underlättar för hjälp och stöd tidigt i en problemprocess.
• Rätt specialist till aktuellt problem.
• Gäller all problematik i såväl privatlivet som arbetslivet.
• Ger chefen ett bollplank i strategiska och övergripande 

frågor inom till exempel ledarskap eller lagstiftning.
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Samliv/familj/relationsproblem  
Stöd i frågor inom relationsproblem, skilsmässa, sex- och 
samlevnadsfrågor, frågor om barns uppfostran och ut-
veckling, kommunikationsproblem, konflikter.

Psykiska/psykologiska problem 
Stöd i frågor inom stress, relationsproblem, konflikter,  
kriser, livskriser.  

Arbetsrelaterade problem 
Stöd i frågor inom samarbetsproblem, känsla av utanför-
skap, mobbning, konflikter, relationsproblem, ”chefen”.

Chefsstöd 
Stöd i frågor inom ledarskapsfrågor och psykosociala fråge-
ställningar som rör medarbetare, till exempel svåra samtal 
och konflikter. Få råd när du har medarbetare som riskerar 
att bli långvarigt sjuka, redan har en långvarig sjukdom  
eller ofta är sjuka.

HR-konsult 
Kompetensförsörjning, arbetsrätt, arbetsmiljölagen, strate-
giskt hälso- och arbetsmiljöarbete med mera på övergrip-
ande, organisatorisk nivå. 

Hälsa- och livsstilsfrågor  
Stöd i frågor inom kost, sömn och träning.   

Juridiska/ekonomiska frågeställningar 
Stöd i frågor inom privatekonomi, arv, civilrätt och be-
skattning samt hjälp med vad du ska tänka på, hur du 
kan göra eller var du kan vända dig.    

Alkohol-, drog-, och spelmissbruk 
Stöd i frågor om hur man hanterar ett riskbruk, 
missbruk eller beroende.  

Personliga akuta kriser 
Stöd i frågor om självmordstankar, nära anhörigs/ 
kollegas bortgång, svåra sjukdomsfall och liknande.

Existentiella problem 
Stöd i frågor om livsåskådningsfrågor, ”ålderskriser”.

    

euroaccident.se
Försäkringar + hälsa för Hållbara Medarbetare

Euro Accidents idé är enkel: med rätt försäkringar och fokus på hälsa mår medarbetarna bra. När de mår bra, går 
företaget bättre. Vi kallar vårt koncept för Hållbara Medarbetare – nyckeln till framgång för framtidens företag.

Rådgivning kan ske inom följande områden:


