
Få hjælp af  en socialrådgiver  

 

I Danica Pension har vi ansat socialrådgivere, som 
rådgiver vores kunder i forbindelse med længereva-
rende sygdom. Er du i en situation, hvor du bekymrer 
dig, fordi fremtiden virker uklar, og du mangler overblik 
over din økonomi og mulighederne i det offentlige, kan 
du måske få noget ud af at tale med en af vores social-
rådgivere.  
 
Hvad gør vi? 
Socialrådgiverne afdækker din situation ved at spørge 
ind til  

• dine helbredsmæssige begrænsninger i for-
hold til dit arbejde 

• din kontakt med din arbejdsplads 
• dine muligheder for at vende tilbage til arbej-

de helt eller delvist  
• hvilken behandling du får 
• din kontakt med kommunen og den eventuelle 

plan for det videre forløb 
• dine egne forventninger til fremtiden. 

 
Vender tvivl til sikkerhed 
Når socialrådgiverne kender din situation, kan de give 
dig et overblik over dine muligheder både nu og på 
længere sigt.  
 
Socialrådgiverne tager i deres rådgivning højde for så-
vel de offentlige regler som mulighederne for, at du 
kan få udbetalt penge fra dine forsikringer. 
 
 

Eksempel på rådgivning 
En 57-årig kvinde har igennem længere tid haft svært 
ved at klare sit arbejde på grund af et svigtende hel-
bred. Hendes arbejdsplads vil meget gerne beholde 
hende, men kan ikke forsvare, at hun slæber sig på ar-
bejde. Medarbejderen vil nødigt slippe sit job, men er 
klar over, at hun ikke kan blive ved med at arbejde fuld 
tid, selvom hun havde håbet at kunne klare det frem til 
60 år, hvor hun kunne få efterløn.  
 
Både  virksomheden og medarbejderen har brug for 
rådgivning om, hvordan det  kan hænge sammen øko-
nomisk, hvis hun kun arbejder de timer, hun kan � dvs 
på halv tid. 
 
Vores  socialrådgiver bliver derfor taget med på råd, 
og hjælper medarbejderen med at blive deltidssyge-
meldt hos kommunen og søge om en udbetaling ved 
tab af erhvervsevne. Sådan en forsikring har medar-
bejderen nemlig via sit ansættelsesforhold.  
 
Socialrådgiveren bidrager også med gode råd om 
  

• de offentlige ydelser i forbindelse med syg-
dom  her sygedagpenge og fleksjob 

• sygemeldingens indflydelse på ret til efterløn 
• samspillet mellem de offentlige ydelser og 

udbetalinger fra Danica Pension. 
Det giver medarbejderen overblik og tryghed � og frem 
for alt vished om, hvordan økonomien ser ud i fremti-
den.  

Rådgivningen munder ud i en konkret løsning, der til-
fredsstiller medarbejderens behov og sikrer, at hen-
des arbejdsgiver kan beholde en dygtig medarbejder. 
 
Tavshedspligt 
Vores socialrådgivere har naturligvis  tavshedspligt. 
For at varetage din situation bedst muligt, kan der 
imidlertid være behov for at indhente yderligere oplys-
ninger og drøfte din situation med for eksempel kom-
munen eller din arbejdsgiver. Hvis det er tilfældet vil 
socialrådgiverne altid bede om din tilladelse først. 
 
Hvor henvender du dig? 
Du er velkommen til at kontakte socialrådgiverne på 
telefon eller mail. 
 
Jette Kierkegaard Falck  
Telefon:  45 13 17 16 
E-mail:  jkie@danicapension.dk 
 
Inger Kæregaard 
Telefon:  45 13 17 15 
E-mail:  ikre@danicapension.dk 
 
Marianne Zerlang 
Telefon:  45 13 17 14 
E-mail:  mze@danicapension.dk 
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