Arbetsgivare!
Riksförbundet Balans arbetar för
att sprida kunskap och hjälpa dem
med egen erfarenhet av psykisk
ohälsa och deras omgivning.
Vi arbetar för att minska
stigmatiseringen av psykisk
ohälsa i arbetslivet.

Arbetslöshet
Fattigdom
Mobbing
Sämre vård

Arbetsgivare

Med rätt kunskap kan du som
chef eller arbetsledare hjälpa en
anställd att känna sig trygg, slippa
mobbing och diskriminering och
klara av sitt arbete lika väl som
någon annan.

Tillsammans tar vi bort
stigmat kring psykisk ohälsa

På vår hemsida balansriks.se/
for-dig-som-ar-arbetsgivare/ har vi
samlat information om hur du som
arbetsgivare kan agera och hur du
inte ska agera när någon anställd
har en psykiatrisk sjukdom.
Välkommen att kontakta oss!
info@balansriks.se

Arbetsgivare kan vända sig
till Balans och få
kunskap om våra
psykiatriska diagnoser

Välkommen till

Mer kunskap
Öppnare arbetsklimat
Anpassningar
Förståelse

Vad kan du som arbetsgivare göra? 

Stigmatisering av
psykisk ohälsa i arbetslivet
Ordet stigma kommer från grekiskan ord för
märke. Stigma bygger på fördomar och okunskap om människor med vissa märken eller etiketter, generaliserande föreställningar om hur en
person är. Personer med psykiatriska diagnoser
har till exempel svårare att få en bostad, få rätt
vård eller få ett arbete.
Okunskap och attityder är grundbultarna i
problematiken till stigmatiseringen av personer
med psykisk ohälsa. Men, det går att gör något åt
det. En arbetsplats som är fri från diskriminering
och fördömander är en bra arbetsplats.
Arbetsmiljön ska vara bra för alla.

Så kan du skapa en arbetsplats
utan stigma

Psykisk ohälsa kan vara allt från en psykisk diagnos
Skapa en arbetsmiljö där det är okej att prata
till tillfälliga besvär som påverkar livet.
om psykisk ohälsa. Tänk på vilket beteende du
Symptom kan vara oro, ångest, depression och
och arbetsplatsen har mot personer med
koncentrationssvårigheter. De kan i sin tur leda till psykiatriska sjukdomar
att det blir svårt att sköta sitt arbete.
Gå en utbildning om psykisk ohälsa och ta
“Min chef frågade om jag
kontakt med Riksförbundet Balans och boka en
skulle komma hel och ren till
föreläsare

jobbet, när jag berättade om
min diagnos.”

Psykisk hälsa är lika viktig som fysisk.
Att dina medarbetare rör på sig är bra men hur
Har du som arbetsgivare en anställd som mår de tar hand om sig psykiskt är ännu viktigare
eller kan må psykiskt dåligt?
Skapa en arbetsmiljö som är trygg och öppen
Du kan hjälpa den personen genom att exempelvis;
där man kan prata om sitt psykiska mående och
våga berätta om att något är fel
Anpassa arbetet efter personens resurser
Våga fråga och våga ta hjälp. Som arbetsErbjuda hjälpmedel som kan underlätta för givare har du det yttersta ansvaret för arbetsindividen. Som brusreducerande hörlurar, höj-och miljön men du behöver inte lösa alla problem
sänkbart skrivbord, golvlampor istället för lysrör, ett själv. Ta hjälp av din arbetsgivarorganisation,
eget kontor eller möjlighet att jobba hemifrån.
företagshälsovård, Arbetsmiljöverket och
Riksförbundet Balans.
Metodstödet Arbetsplatsdialog är ett
material du som arbetsgivare kan arbeta med för
att på arbetsplatsen förebygga psykisk ohälsa.
Materialet finns att ladda ner via Riksförbundet
Balans stigmasida.

