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Dine medarbejdere er i gode hænder, hvis de kommer ud for en arbejdsskade 
Få hjælp af en socialrådgiver 
Dine medarbejdere får støtte og hjælp af en socialrådgiver fra Alm. Brand, hvis de kommer til skade 
på arbejdet. Socialrådgiveren hjælper med at skabe overblik, når skaden er sket. 
Vi ved af erfaring, at en arbejdsskade kan medføre en længerevarende sygemelding, og at 
medarbejderen kan opleve usikkerhed i forhold til at vende tilbage til jobbet. 
Hvordan bliver din medarbejder støttet af vores socialrådgiver? 
Socialrådgiveren kan 

• bidrage til at sikre et optimalt forløb i sundhedsvæsenet 

• henvise til relevant behandling, som kan medvirke til, at din medarbejder får det bedre 

• vejlede om reglerne i den sociale lovgivning 

• sikre, at der bliver lagt en realistisk plan sammen med jobcentret 

• sikre, at din medarbejder får den nødvendige støtte, når han eller hun vender tilbage til 
arbejdet. 

Vores socialrådgiver kan også deltage i møder på kommunen eller på arbejdspladsen, hvis der er 
behov for det. Det aftales i hvert enkelt tilfælde. 
Hvordan bliver virksomheden støttet af vores socialrådgiver? 
Medarbejderne er ofte virksomhedens største ressource. Det kan derfor blive dyrt, når en 
medarbejder bliver syg. 
Vores socialrådgiver rådgiver jer om de muligheder, I har, hvis en medarbejder er sygemeldt på 
grund af en arbejdsskade. 
Socialrådgiveren kan 

• bidrage til at sikre, at medarbejderen hurtigst muligt vender tilbage til arbejdet 

• vejlede om mulighederne, når medarbejderen skal tilbage til arbejdet efter en længere 
sygemelding 

• deltage i møder/rundbordssamtaler på arbejdspladsen, hvis der er behov for det 

• rådgive om mulighederne, hvis medarbejderen – enten helt eller delvist – ikke bliver i 
stand til at vende tilbage til arbejdet. 
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