
Välkommen till  



Introduktion  

● Varför är det viktigt att ta hand om sin 

mentala hälsa?

● Tänk på hur du tar hand om din fysiska 

hälsa!



Fördelar med att arbeta proaktivt  

● Må bättre och öka ditt välmående

● Minska risken för att utveckla psykisk ohälsa

● Stärk din psykologiska motståndskraft

● Utvecklas som person



Din mentala personliga 
tränare!

Webinars & workshops

Digitala verktyg i appen

Coachingsessioner med 
terapeut



Samtal med professionella 
terapeuter - helt anonymt

För dina mål
Matchas med en terapeut utefter dina 
önskningar och behov. 100% anonymt.

När du vill
Boka tid alla dagar i veckan mellan 
07-23. Garanterad kontakt med terapeut 
inom 24 timmar.

Hur du vill
Med vår app kan du ringa eller chatta 
återkommande med samma terapeut.



Stress
Lär dig hantera stress & 
återhämtning i vardagen 

Sömn
Få tillbaka goda 

sömnrutiner & orka mer 

Relation
Förbättra relationer för 

ökad livsglädje

Ledarskap & karriär
Bli en bättre ledare & 
skapa starkare team

Självkänsla
Skapa ett större egenvärde 
för att må bättre i dig själv

Kris
Få verktyg för att hantera 

livets tuffa utmaningar

Motivation & prestation
Hitta tillbaka till motivationen & 
få verktyg för att prestera bättre

Oro & ovisshet
Få verktyg att hantera omorganisation 

& konflikter på arbetsplatsen

Livspusslet
Skapa balans 
i livspusslet 

Självförtroende
Skapa ökat självförtroende för 

att återfå tron på dig själv

Stöd i privata och arbetsrelaterade situationer



Digitala verktyg i appen

Självhjälp - digitala träningar

Artiklar & övningar

Mood tracker

Verktyg för att förbättra din mentala hälsa 
inom exempelvis: stresshantering, 
motivation eller psykologisk motståndskraft.  

Ökar kunskapen och ger dig konkreta 
verktyg för att kunna jobba proaktivt med 
din mentala hälsa. 

Registrera och följ mönster i ditt måendet. 
Du erbjuds hjälp de dagar då du inte är på 
topp. 



Börja arbeta proaktivt med ditt 
mentala välmående idag!

Skanna mig! 
Få tillgång till fria sessioner 
med terapeut och den digitala 
verktygslådan!



Tack för att du lyssnade!

Lycka till!


