
-  Vi finns  
här för dig!

- Allt id
bemannat!

- Styrka för hela dig!

VI HJÄLPER DIG 

ANMÄLAN TILL anmala@rehabmagasinet.se

    BELASTNINGSREAGERA RÄTT
22 feb kl. 16.00
Att belastningsreagera rätt är en livsviktig 
stressreaktion. Genom att reagera på rätt sätt 
kan du öka din livskvalitet, hälsa, energi och 
prestationsförmåga. En kurs på 10 träffar á 1 
timme där du genom praktiska och teoretiska 
övningar får lära dig att belastningsreagera, att 
växla mellan AV och PÅ.

    MEDICINSK YOGA
16 jan kl. 17.30
Medicinsk Yoga är en kurs i grupp om tio 
träffar och är en svenskutvecklad terapeutisk 
yogaform som har nått ut brett i samhället 
genom att knyta samman mångtusenåriga 
holistiska redskap med modern skolmedicin. 
Medicinsk Yoga är, samtidigt som den syftar 
till att stötta den egna läkningen också en 
del av ett större filosofiskt system ämnat att 
skapa en djupare balans i människan.

PREVENTION + REHABILITERING = PREHAB
    Prevention
Prevention handlar om att förebygga att något oönskat händer.
• Universell prevention riktar sig till hela företaget.
• Selektiv prevention riktar sig till grupper där risken att 
utveckla en sjukdom/skada är överhängande. 
• Individ anpassad prevention riktar sig till högriskindivider 
som har en begynnande sjukdom/skada. 

     Rehabilitering
Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan 
behövas för att du som har varit sjuk eller skadad ska återfå så 
mycket som möjligt av din fysiska och psykiska förmåga. 
Rehabilitering är åtgärder av medicinsk, psykologisk, social 
och arbetslivsinriktad art som hjälper sjuka och skadade att 
återfå bästa möjliga funktionsförmåga. 

PREHAB  
- FÖR EN HÄLSOSAMMARE ARBETSPLATS

Vad är  
prehab?

Vet du hur personalens hälsa 
och arbetsförmåga utvecklas 
på din arbetsplats? 

Räcker kompetensen och 
engagemanget för ständig 
förnyelse och utveckling?

Känner du till orsakerna till 
sjukfrånvaromönstret på din 
arbetsplats?

 

 

 

Intresserad? Kontakta oss så berättar vi mer! 

Det finns fort farande platser kvar!

1. NULÄGESANALYS  2. SAMTAL  3. AKTION 

KURSSTARTER 2018

Hur går 
 det t ill? 

Vi erbjuder även samtal med lic. coach 
samt leg. psykolog, läs mer på hemsidan. 

    STABIL CYKEL
5 feb kl. 18.00
Att cykla snabbt i skogen och på väg kanske 
låter som en önskedröm men det är inte så 
svårt få den att slå in. Det enda du behöver 
göra är att lära dig lite mer om dig själv, 
din kropp och träningslära. Under 12 veckor 
kommer vi att utmana dig, men framför allt 
förklara hur du kan utföra din träning lite  
annorlunda och därmed bli en bättre cyklist  
- utan att ägna mer tid åt träning.

info@rehabmagasinet.se


