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Alpha ProAktiv Skadesopfølgning

Alvorlige skader i forbindelse med arbejdsulykker kan have meget store konsekvenser både for skadelidte og arbejdsgiver.
Hos Dansk Arbejdsskade har vi med Alpha ProAktiv Skadesopfølgning fokus på at hjælpe dine medarbejdere bedst og
hurtigst muligt gennem et sygeforløb og tilbage på arbejdet. Læs her, hvad din virksomhed og medarbejderne kan forvente
af os, hvis uheldet er ude.
Hurtig hjælp er dobbelt hjælp

Tilbage til arbejdslivet

En alvorlig arbejdsulykke kaster ofte en medarbejder ud i en mere
eller mindre kaotisk tilstand. Men en hurtig og effektiv indsats kan
være nøglen til en kortere sygemelding, så medarbejderen igen kan
komme tilbage på jobbet.

Al erfaring viser, at jo længere en sygemelding er, desto mindre er
chancen for at vende retur til jobbet. Arbejdsulykker er nemlig alt
for tit årsag til, at en medarbejder helt stopper med at arbejde.
Derfor er en hurtig indsatsplan alfa og omega.

Med Alpha ProAktiv Skadesopfølgning fokuserer vi på hurtigst
muligt at hjælpe din medarbejder over følgerne af en arbejdsskade
og tilbage til hverdagen. Det betyder, at virksomheden kan fastholde
medarbejderens viden og kompetence. En hurtig og målrettet
behandling vil også nedsætte medarbejderens risiko for længerevarende tab af arbejdsevne.

Det er ofte i starten af et sygeforløb, at du eller din medarbejder
har brug for den første hjælp. Derfor handler det om hurtigt at
anmelde en arbejdsskade til os, så vi straks kan kontakte din medarbejder og vurdere, hvilken indsats, der er behov for.

Vores skadebehandlere modtager alle skadesanmeldelser og har
årelang erfaring i vurdering og håndtering af personskader. De har
den forsikringsfaglige viden, der sætter os i stand til at finde de
alvorlige skadelidte hurtigt. Derfra samarbejder vi med kompetencer,
der har kendskabet til det offentlige system, samt de medicinske
og socialfaglige kompetencer, der sikrer, at medarbejderen får den
nødvendige hjælp og rigtige behandling.
Alt sammen tiltag der gør, at medarbejderen igen får fodfæste på
arbejdsmarkedet.

Vi lægger vægt på en helhedsorienteret hjælp med optimalt fokus
på behandling og genoptræning. Vi trækker på et hold af læger,
socialrådgivere og fysioterapeuter, og har desuden et netværk af
speciallæger, kiropraktorer, ergoterapeuter, psykologer og smertebehandlere, vi samarbejder med. Samtidig inddrager vi relevante
ressourcepersoner både i det private netværk og på arbejdspladsen, hvis der er behov for. Det er med til at få medarbejderen
trygt og godt gennem sygdomsforløbet og tilbage til arbejdslivet og
dagligdagen.
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Fokuseret indsatsplan

Vores målsætning er naturligvis, at skadelidte får et godt forløb.
Så vi følger sagerne tæt og sørger for den bedst mulige hjælp.
Din medarbejder får en fast kontaktperson hos os, som også har
kontakten til dig. Det er en person, som ikke bare er fagligt dygtig,
men også er handlekraftig, empatisk og god til at kommunikere.
Kontaktpersonen har kun fokus på din medarbejders helbred og
behandling. Selve forsikringssagen tager vores daglige skadebehandlere sig af.
Afhængig af arbejdsskadens art og omfang tilrettelægger vi et
individuelt forløb sammen med den skadelidte medarbejder. Den
personlige, tætte og åbne dialog plus et grundigt kendskab til din
medarbejders situation giver de bedste forudsætninger for et vellykket forløb.
Det får du med Alpha ProAktiv
Skadesopfølgning:

Vidste du det?
Fra ulykkestidspunktet til sagsbehandlingen af en arbejdsskade starter
kan der gå ca. et år. I øjeblikket (dec. 2017) er der mere end 27
måneders sagsbehandlingstid hos AES, før en sag vurderes og
afsluttes. Ca. 5% af afsluttede sager genåbnes i de efterfølgende
år. Genåbninger kan ske lang tid efter sagen er afsluttet; der er
set genåbninger op til 6 år efter en sag er afsluttet.
Sager der genåbnes, resulterer ofte i langvarige sygemeldinger.

Screening af alle skader straks ved modtagelsen. Det sikrer, at vi
hurtigst muligt finder de alvorlige skader, der skal vurderes for det
videre forløb gennem Alpha ProAktiv Skadesopfølgning.
Arbejdsplads og skadelidte kontaktes hurtigst muligt for dialog om
status og fælles aftale af det videre forløb.
En udarbejdelse af en konkret indsatsplan med det formål hurtigst
muligt at hjælpe medarbejderen helt eller delvist tilbage til arbejdet
Et tværfagligt team med de mest kompetente læger og behandlere og vores personlige kontaktperson, hvilket sikrer et godt og
smidigt forløb
Socialfaglig rådgivning, der anviser, hvordan det offentlige kan
hjælpe medarbejderen

Fakta om Alpha ProAktiv
Skadesopfølgning

Alpha ProAktiv Skadesopfølgning nedbringer
et normalt arbejdsskadeforløb
Alpha ProAktiv Skadesopfølgning sikrer det
kortest mulige sagsbehandlingsforløb
Alpha ProAktiv Skadeskadeopfølgning igangsætter
straks en behandlingsplan med fokus på hurtig
tilbagevenden til arbejdspladsen
Alpha ProAktiv Skadesopfølgning sikrer,
at virksomheden får reduceret sine omkostninger

Behandlinger målrettet medarbejderens konkrete behov, fysiske
som psykiske
Kontakt og samarbejde med sociale myndigheder og kommunen
for at fremme indsatsen
Rådgivning og overblik over hjælp fra det offentlige
Råd og vejledning til, hvordan du som arbejdsgiver bedst hjælper
medarbejderen tilbage på jobbet ift. pladsindretning, deltidsmuligheder, skånehensyn mv.
Fokus på at minimere omkostningerne for arbejdsgiveren
Vil du vide mere?
Dansk Arbejdsskade er et brand under Alpha Sales Group, der er et registreret Forsikringsagentur med fokus på tegning af blandt andet arbejdsskadeforsikring til alle virksomheder i Danmark. Vi har etableret arbejdsskadeforsikringer siden 2009 med specialaftaler og fleksible løsninger. Mere end 1.000
virksomheder og over 125.000 personer er forsikrede via Dansk Arbejdsskade. Vores mission er at tilbyde forsikringer og service af høj kvalitet, baseret på
viden og engagement, der sikrer en bedre hverdag for vores kunder.
Vil du vide mere om Dansk Arbejdsskade og Alpha ProAktiv Skadesforsikring, er du velkommen til at ringe direkte til os på 70 60 60 44, eller du kan sende
en mail til kh@alphasales.dk
Forsikringerne tegnes via Alpha Insurance A/S, der er et dansk ejet forsikringsselskab.

