
Oavsett problemet kan ICAS A Lyra Health Company hjälpa dig att skapa en lösning.

Vad händer i ditt liv?
När du står inför utmaningar kan ICAS A Lyra Health Company, hjälpa dig. 
Vårdpersonal finns tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan, 365 dagar om 
året, för att hjälpa dig och dina anhöriga med såväl stora som små problem.

• Jag vill komma bättre överens med min partner.
• Hur hanterar jag en svår medarbetare?
• Mitt barn utagerar och jag vet inte vad jag ska göra.

• Ibland känner jag mig ledsen och jag är inte
säker på varför.

• Jag oroar mig mer än jag skulle vilja.

• Jag oroar mig för att jag kanske dricker
för mycket.

• Vad gör jag om mitt barn tar droger?

• Jag behöver bra barnomsorg som passar
mitt schema.

• Jag överväger att bli fosterförälder till ett
barn. Var börjar jag?

• Mina åldriga föräldrar bor långt borta. Vilka
resurser finns tillgängliga för att hjälpa dem?

• Jag vill starta en träningsrutin.
• Hur kan jag börja äta bättre?
• Det är dags att sluta röka.

• Vad finns det för avslappningstekniker?
• Mitt arbetsschema är alltid överbelastat. Hjälp!

• Jag vill köpa ett hus. Hur mycket behöver jag
för att komma igång?

• Vad kan jag göra åt mina skuldproblem?

• Jag befinner mig i en vårdnadstvist.
• Hur upprättar jag en fullmakt för en

äldre förälder?
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Ring eller besök oss online för att få experthjälp med:

Livet Välbefinnande Familj Arbete

• Ingen avgift tas ut för tjänster som tillhandahålls av ICAS.

• ICAS erbjuder 12 kostnadsfria EAP-rådgivningssessioner per
person och år.

• Tjänsterna är tillgängliga för personer som är 16 år eller äldre.

• All information du delar är konfidentiell, förutom när du eller
annan person är i fara.

• För att komma igång, ring 020 404 405. Om du är utomlands
kan du ringa +46 8 667 33 20 för att nå en rådgivare som kommer
att ta ditt samtal och ställa några frågor för att få en bättre
förståelse för vilken typ av stöd du behöver. Därefter skickas du
vidare till lämplig yrkesperson. Du behöver inte uppge ditt namn,
men du kommer att behöva tala om vilket företag du arbetar för.

• För lokala språkresurser, gå till ICAS Hub på app.icas.health,
eller sök efter ICAS Hub i App Store eller Google Play. Få
tillgång till ICAS Hub med företagslösenord: VMware eller
besök vmware.lyrahealth.com (endast för engelska resurser).

Gratis

Konfidentiellt

Tillgängliga dygnet runt, året runt – Kom 
igång idag

Våra tjänster är:

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



