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Godt klædt på
– t il  at fastholde syge medarbejdere
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På danicapension.dk er der masser af gode råd om 
sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. 
Gå ind under ’Medarbejdere og private’ – og vælg der-
efter ’Hvad nu hvis…’

I er også velkommen til at bruge os som sparrings-
partnere, når en medarbejder er langtidssygemeldt. Vi 
sikrer, at I og medarbejderen får vejledning om, hvilke 
muligheder der er for at få en udbetaling fra jeres 
fi rmapensionsaftale.

Vores socialrådgivere kan desuden give jer overblik 
over, hvad det offentlige har at tilbyde, og hvordan det 
hænger sammen med pensionsordningen.

Kontakt jeres daglige kontaktperson, som guider jer 
videre til de rette i Danica Pension.

Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension?
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Grib tidligt ind 

Der er store menneskelige og økonomiske gevinster 
ved tidligt at tage hånd om syge medarbejdere og 
afklare, hvad der skal til, for at de kan vende hurtigst 
muligt tilbage til den hverdag, de er vant til.

Koordiner indsatsen
Erfaringerne viser, at det lykkes bedst, når arbejds-
pladsen, jobcentret i kommunen og medarbejderens 
praktiserende læge arbejder sammen om at få medar-
bejderen tilbage i arbejde. Og der er meget at vinde for 
både virksomhed, medarbejder og det offentlige.

Hav fokus på dialog
Dialog er et vigtigt redskab, når det handler om at få 
en sygemeldt medarbejder tilbage i job. Det er blandt 
andet derfor, I har fået nogle nye muligheder og pligter 
ved sygefravær:

•  4-ugers-samtalen – Fra januar 2010 er det lov-
pligtigt for arbejdsgivere at holde en samtale med 
sygemeldte medarbejdere senest fi re uger 
efter første fraværsdag.

•  Fastholdelsesplan – I eller 
jeres sygemeldte medarbej-
der kan tage initiativ til at få 
lavet en plan for, hvordan medarbejde-
ren kan vende helt eller delvist tilbage til 
arbejdet.

•  Mulighedserklæring – I kan sammen med 
jeres medarbejder og medarbejderens læge 
udfylde en såkaldt mulighedserklæring, hvis I har 
brug for overblik over, hvilke opgaver medarbejde-
ren kan løse på trods af sin sygdom.

Vidste du, at …
risikoen for at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet stiger allerede 
efter tre måneders sygdom.

•  Hjælp fra jobcentret – Jobcentret i kommunen har 
pligt til at vejlede jer og den sygemeldte medarbej-
der om mulighederne for at få støtte via lovgiv-

  ningen.

Læs mere om de nye muligheder og pligter i 
Arbejdsmarkedsstyrelsens guide om sygefravær 
’Når en medarbejder melder sig syg’.
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Hvis I opdager symptomer på stress eller depression 
hos en medarbejder, er det vigtigt, at I tager fat om 
problemet med det samme. Ellers er der en stor risiko 
for, at medarbejderen bliver sygemeldt – og fraværet 
vil ofte være langvarigt. 

Klæd lederne på
Vi har i samarbejde med PsykiatriFonden udarbejdet 
en pjece om stress og depression. Pjecen "Sådan 
håndterer du stress blandt medarbejderne" hjælper 
jeres ledere med at opdage stress i tide og giver gode 
råd om
•  hvordan lederen kan forholde sig, når en medarbej-

der viser tegn på stress
•  hvordan lederen bedst bevarer kontakten til en 

sygemeldt medarbejder

•  hvordan lederen kan hjælpe medarbejderen med at 
vende tilbage til arbejdet. 

Pjecen har du fået sammen med denne folder. Skal du 
bruge fl ere, kan du bestille den på 70 11 25 25 
– eller du kan hente den som pdf på 
danicapension.dk/blanketfi rma.

Sammen med PsykiatriFonden har vi også samlet 
nogle råd til medarbejdere med stress eller depres-
sion i pjecen "Er du sygemeldt på grund af stress". 
Pjecen fi k du også sammen med denne folder – skal 
du bruge fl ere, kan du hente den på danicapension.dk/
blanketfi rma.

Er der stress blandt medarbejderne?

Ring og få et godt råd
Vi har fået en aftale om, at jeres ledere og HR-folk kan 
ringe til PsykiatriFondens Erhvervsrådgivning og få 
kortere telefonisk sparring hos erhvervspsykologerne. 
De kan også ringe til virksomheden Corporate Care 
for at få sparring og gode råd, hvis de sidder med et 
konkret problem, der handler om stress og depres-
sion. 

PsykiatriFondens Erhvervsrådgivning: 20 34 68 97, 
mandag til torsdag fra 9 til 16 og fredag fra 9 til 15.

Corporate Care:  21 46 30 29, mandag til fredag fra 
9 til 16. 
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sygemeldt medarbejder
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Med en pensionsordning i Danica Pension er jeres 
medarbejdere typisk sikret en økonomisk kompensa-
tion ved tab af erhvervsevne. Er medarbejderen også 
omfattet af en Danica Sundhedssikring, kan den bru-
ges til at dække udgifter til behandling af sygdomme 
eller lidelser.

Kontakt os tidligt i forløbet
Medarbejderen kan være berettiget til udbetaling ved 
tab af erhvervsevne. Hvis medarbejderen er ansat, og 
I stadig udbetaler samme løn som hidtil til medarbej-
deren, bliver pengene i de fl este tilfælde udbetalt til 
virksomheden. Det giver jer mulighed for at fastholde 
medarbejderen i arbejde. Udbetalingen begynder efter 
3, 6 eller 12 måneders sygdom – afhængig af, hvad 
der er aftalt i jeres pensionsaftale.

Hvis I forventer, at en medarbejder er syg i mere end 
tre måneder, er det vigtigt, at I eller medarbejderen 
kontakter os så hurtigt som muligt – og helst inden 
tre måneder. Så kan vi nemlig være med til at afklare 
medarbejderens situation på et tidligt tidspunkt.

Læs mere om tab af erhvervsevne i folderen ’Syge-
meldt – hvad nu?’

Dækker sundhedsforsikringen?
Hvis jeres medarbejdere er omfattet af en Danica 
Sundhedssikring, kan den bruges til at dække udgifter 
til behandling af sygdomme eller lidelser. Det sikrer, 
at en sygemeldt medarbejder kan vende hurtigere 
tilbage i arbejde.

Læs mere om Danica Sundhedssikring på 
danicapension.dk.

Få hjælp af en socialrådgiver
Den sociale lovgivning er kompliceret, og det kom-
munale system kan godt være lidt af en jungle at fi nde 
rundt i. I Danica Pension har vi ansat socialrådgivere, 
som kan rådgive både jer og jeres medarbejdere. Det 
kan hjælpe jer med at få overblik over, hvad det offent-
lige har at tilbyde, og hvordan det spiller sammen med 
virksomhedens pensionsaftale.

Læs mere i faktaarket om socialrådgivere i 
Danica Pension.

Sådan bruger I Danica Pension
Vidste du, at …
hvis jeres medarbejder er omfattet af en sundhedsforsikring hos os, kan den dække eventuelle 
udgifter til psykolog eller anden form for behandling. Læs mere i faktaarket om psykologhjælp 
gennem Danica Sundhedssikring. 
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Trivsel, arbejdsmiljø og sygefravær hænger tæt 
sammen. Det kan med andre ord betale sig at sætte 
fokus på medarbejdernes trivsel for dermed at ned-
bringe sygefraværet.

Den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV) er et 
godt redskab, der kan synliggøre sammenhængen 
mellem arbejdsmiljø og sygefravær hos jer. 

Vil I have hjælp til at forebygge?
Hvis I ønsker at gå skridtet videre og arbejde mere 
målrettet med at fremme sundhed og trivsel i virk-
somheden, kan vi tilbyde forskellige forebyggende 

sundhedstiltag i samarbejde med SundhedsDoktor, 
Corporate Care og PsykiatriFonden.

Danica Sundhedsfremmer
Sammen med SundhedsDoktor har vi udviklet 
Danica Sundhedsfremmer. Ordningen indeholder 
viden og værktøjer, som kan hjælpe jer med at gøre 
en aktiv og målrettet indsats over for livsstilsrelate-
rede uvaner, skavanker og sygdomme. 

Med Danica Sundhedsfremmer kan I sætte fokus på 
kost, rygning, alkohol, motion og stress – både på ar-
bejdspladsen og udenfor. Emnerne er ikke længere 

tabu, og mange medarbejdere forventer ligefrem, at 
virksomheden har en holdning til dem.  

Forebyggelse af stress
Stress og sygdomme relateret til stress er desvær-
re et voksende problem. Der er derfor både men-
neskelige og økonomiske gevinster ved at forebygge 
stress på arbejdspladsen. Vi samarbejder med 
Corporate Care og PsykiatriFonden om at forebygge 
og håndtere stress. 

Hvis I er interesseret, kan vi skræddersy en indsats 
til netop jeres virksomhed.

Forebyggelse giver mindre sygefravær
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Hvilke rettigheder og pligter er I omfattet af?
•  Læs Arbejdsmarkedsstyrelsens guide ’Når en 

medarbejder melder sig syg’

Hvordan skal tab af erhvervsevne anmeldes til 
Danica Pension?
•  Se danicapension.dk/anmeld

Hvad sker der, når vi modtager en anmeldelse?
•   Læs folderen ’Sygemeldt – hvad nu?’

Hvad skal der til for at få betalt behandling via 
Danica Sundhedssikring?
•   Læs om Danica Sundhedssikring på 

danicapension.dk
•   Læs faktaarket om psykologhjælp gennem 

Danica Sundhedssikring

Hvad kan I bruge vores socialrådgivere til?
•   Læs faktaarket om socialrådgiverne i 

Danica Pension

Hvem skal I kontakte i Danica Pension?
I kan altid kontakte den pensionskonsulent, der er kny-
ttet til jeres virksomhed. Konsulenten sørger herefter 
for at involvere vores specialister efter behov. Det kan 
for eksempel være socialrådgivere, sundheds-
konsulenter eller sagsbehandlere. 

Få svar på jeres spørgsmål
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