Rehabilitering

Kom videre efter
en ulykke

Ingen kan sikre sig mod livets små
og store udsving. Men vi kan hjælpe
dig med at komme hurtigere tilbage
til din hverdag.

Når tingene ikke går
som planlagt
En ulykke kan vende
op og ned på dit liv og
dine planer.

Efter en ulykke kan du opleve fysiske og
psykiske gener, og du skal samtidig tage
stilling til mange praktiske spørgsmål.
Hos Codan har vi et team af fagspecialister
og eksperter, som i udvalgte sager har
mulighed for at tilrettelægge en individuel
indsats med rådgivning og behandling, der
bringer dig videre.
Hvad er første trin i forløbet?
Når vi modtager en anmeldelse, ser vores
specialister på, om der er risiko for varige mén,
der kan indskrænke din arbejdsevne. Vi tager
kontakt til dig og evt. din arbejdsgiver for at
koordinere indsatsen og for at vurdere,
om vi skal koble vores rehabiliteringsteam
på opgaven.

”I skal vide, at det har gjort en kæmpe
forskel altid at have jer som backup.”
Jens Pedersen

Vi har et stærkt netværk af eksterne
samarbejdspartnere, og du er ikke alene
om udfordringerne.
Vores specialister har stor erfaring med
at sikre dig den fornødne støtte, og der er et
stort hold af eksperter til rådighed.
Ulykker og følgevirkninger vil altid være
individuelle. Derfor sætter vi dig og dine
behov i centrum og tilrettelægger indsatsen
derefter med for eksempel:
–	Hjælp til at bevare overblikket og sikre
fremdrift – motivation og håb er centralt
for et godt forløb.
–	Kontakt og koordinering med andre
aktører i sagen som fx behandlere,
jobcenter og arbejdsgiver.
–	Lægefaglig rådgivning, hjælp til hurtige
undersøgelser, optimal behandling eller
træning.
–	Socialfaglig rådgivning, vejledning om
social lovgivning vedrørende gradvis
tilbagevenden til arbejdet, bevilling af
hjælpemidler, omskoling mv.
–	Tværfagligt samarbejde og hjælp fra
vores netværk af eksterne samarbejdspartnere.
–	Udarbejdelse af fastholdelsesplan.

Vores stærke netværk
Vi samarbejder tæt med en bred vifte
af erfarne og kompetente partnere om
netop dine specifikke behov.
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Arbejdsgiver
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Jobcentre
Speciallæger
Egen læge
Behandlere
Advokat
Fagforening.

To eksempler
på forløb
Fastholdelse i job
Peter på 41 år mister sin hånd og underarm
under rensning af en maskine. Det tager
tid at få bevilliget penge til en protese, og
derfor går vi ind i sagen og bevilliger
pengene.

Langt behandlingsforløb
Kirsten på 37 år bliver påkørt. Hun bliver
forslået, får hjernerystelse og får konstateret
whiplash. Hun generes af nakkesmerter,
koncentrationsbesvær og har svært ved at
overkomme tingene.

Herefter gælder det hans arbejdsevne.
Der bliver bevilliget en specialprotese, og vi
tilknytter desuden en ekstern samarbejdspartner i forbindelse med Peters fasthold
else på jobbet.

Hun påbegynder et forløb, hvor læge og
socialrådgiver udarbejder en fastholdelsesplan. Derefter bliver hun fulgt tæt af en
sygeplejerske fra vores rehabiliteringsteam.

Vi tilbyder en konsulent, der kan koordinere
samarbejdet med det offentlige. Der bliver
fundet løsninger på hjælpemidler og
maskiner, så han et år efter skaden kan
arbejde 37 timer om ugen.

Kirsten fortsætter efter ulykken i job, men
ender dog med en sygemelding på grund af
generne. Vi har undervejs bidraget med
psykolog, optometrist, fysioterapeut og
kranio-sakral terapeut. Efter langvarig
sygemelding kommer hun tilbage i job på
fuld tid.

Codan
Gammel Kongevej 60
DK-1790 København V
T 33 55 38 02
codan.dk

Kontakt os, hvis du har spørgsmål. Ring på
33 55 38 02, eller skriv på rehab@codan.dk,
hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.

C706235 05.18. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. Vi tager forbehold
for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster
og forsikringsbetingelser. Se betingelserne på codan.dk.

