
Hva enn problemet er, kan ICAS, et Lyra Health Company, hjelpe deg med å finne en løsning.

Hva skjer i livet ditt?
Har du utfordringer, kan ICAS, et Lyra Health Company hjelpe. Omsorgspersoner 
er tilgjengelige 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året, for å hjelpe  
deg og de du forsørger med å ta opp både store og små bekymringer.

• Jeg ønsker å ha det bedre med partneren min.
• Hvordan håndterer jeg en vanskelig kollega?
• Jeg har et utagerende barn, og jeg vet ikke hva

jeg skal gjøre.

• Noen ganger er jeg nedstemt, og jeg vet
ikke helt hvorfor.

• Jeg bekymrer meg mer enn jeg skulle ønske.

• Jeg er bekymret for at jeg drikker for mye.
• Hva gjør jeg hvis barnet mitt går på narkotika?

• Jeg trenger god barnepass som passer inn
i kalenderen min.

• Jeg vurderer å være fosterforelder for et
barn. Hvor starter jeg?

• Mine eldre foreldre bor langt unna. Hvilke
hjelpemidler er tilgjengelige for å hjelpe dem?

• Jeg vil begynne å trene.
• Hvordan får jeg et bedre kosthold?
• Det er på tide å slutte å røyke.

• Har du noen metoder for avslapning?
• Jeg har det alt for travelt hele tiden. Hjelp!

• Jeg vil kjøpe et hus. Hvor mye trenger jeg for
å komme i gang?

• Hva kan jeg gjøre for å fikse gjeldsproblemene
mine?

• Jeg har en konflikt om foreldrerett.
• Hvordan oppretter jeg en fullmakt for

en eldre forelder?

Relasjoner

Emosjonelt stress

Stoffbruk

Barne- og eldreomsorg

Velvære

Stress

Økonomi

Juridisk

Ring eller besøk oss på nett for å få eksperthjelp med:

Livet Velvære Familie Arbeid

• Det er ingen gebyr på tjenester fra ICAS International.

• Per person, per år tilbyr ICAS 12 frie rådgivningssamtaler
under EAP.

• Tjenester er tilgjengelige for personer på 16 år eller eldre.

• All informasjon du deler med oss er konfidensiell, bortsett fra
når din eller andres sikkerhet er i fare.

• Kom i gang, ring 800 33 950. Hvis du befinner deg utenlands,
ringer du +47 948 354 84 for å nå en konsulent som besvarer
samtalen og stiller deg noen spørsmål for å få en bedre
forståelse av hva slags støtte du trenger. Deretter overføres
du til riktig fagperson. Selv om du ikke trenger å oppgi navn,
må du si hvilken bedrift du jobber for.

• For hjelpemidler på lokalt språk går du til ICAS Hub på
app.icas.health, eller søk etter ICAS Hub i appen eller i Play
Store. Få tilgang til ICAS Hub via bedriftens passkode:
VMware eller gå til vmware.lyrahealth.com (bare for
engelske hjelpemidler).

Gratis

Konfidensielt

Tilgjengelig hele døgnet, aller dager – kom i 
gang i dag

Vi tilbyr disse tjenestene:

http://app.icas.health
vmware.lyrahealth.com

