
Få kompetent og 
personlig hjælp
– til at forebygge arbejdsskader

Arbejdsskade

Få gratis rådgivning af vores arbejds- skadeingeniør



I kan nok ikke undgå alle 
arbejdsskader – men I kan gøre 
meget for at minimere  
risikoen for, at de sker. 

Vi vil gerne støtte jeres arbejde  
med at forebygge arbejdsskader  
og tilbyder en række muligheder, 
som I frit kan benytte jer af. 



Hvad kan I få ud af  
et samarbejde?

På den måde kan I fokusere kræfterne der, 
hvor de har den største effekt og minimere 
risikoen for arbejdsskader og tab.

Målet er altid at skabe et mere sikkert 
arbejdsmiljø for jeres medarbejdere  
og forebygge risici og skader på personer 
og udstyr. På den måde kan I opnå en række 
fordele, som ikke alene gavner 
arbejds  miljøet, men hele jeres virksomhed. 

–  Færre arbejdsskader og udgifter og  
tab i forbindelse hermed.

–  Mindre besvær med at håndtere og  
registrere arbejdsskader.

–  Bedre omdømme og mere tilfredse  
medarbejdere.

–  Bedre driftsøkonomi og færre  
udgifter til …

Vores rådgivning er gratis og koster jer kun 
den tid, I bruger på det.

Hos os er I partnere, som vi samarbejder med  
i en tæt og langsigtet indsats. 

Vores arbejdsskadesingeniør Nanna Arrøe 
tilbyder med udgangspunkt i jeres 
virksomhed sparring og rådgivning omkring 
risikoforebyggelse, arbejdsskader og 
sikkerhedsindsats. 



Hvordan kan vi hjælpe 
jeres virksomhed?

“ Det er tydeligt, at vi sidder over for en  
erfaren rådgiver, som giver os mange gode  
råd og argumenter, så vi kan træffe  
de rigtige beslutninger og opdatere vores  
struktur og procedurer på området.” 
 
Kim Solgård Rasmussen,  
Økonomi- og administrationschef Egil Rasmussen A/S.

–  Fysiske forhold i virksomheden.

–  Ledelsens fokus på sikkerhed.

–  Træning og oplæring af nyansatte.

–  Risikovurdering af arbejdsforhold.

–  Holdning og adfærd til sikkerhed.

–  Opfølgning på statistik, ulykker  
og vidensdeling. 

–  Overholdelse af lovkrav, instrukser  
og procedurer.

–  Ressourcer dedikeret til arbejdsmiljø.

–  Vedligehold og eftersyn af materiel  
og instrukser.

Vi kan hjælpe jer med at  
forebygge arbejdsskader:



Hvad tilbyder vores
arbejdsskadeingeniør?
Skadesbesøg
Et arbejdsskadebesøg består typisk af en 
indledende samtale om jeres arbejdsmiljø 
og skadeforebyggelse, fx om APV, AMO, 
holdninger og adfærd. Herefter tager vi 
en rundtur på virksomheden, hvis det er 
muligt. 

Rapport
I får efterfølgende en rapport med arbejds-
skadeingeniørens kommentarer til jeres 
eksisterende forhold og anbefalinger til for-
bedringer. Rapporten er enkel og kort, og 
anbefalingerne tager altid udgangs punkt i 
jeres virksomhed og situation.

Rådgivning og sparring 
Aftaler vi herefter et forløb, har vi fokus på, 
hvor I kan løfte jeres arbejdsmiljøarbejde og 
opnå de bedste resultater.

 APV, arbejdspladsvurdering.  
AMO, arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsskadeingeniør
Nanna Arrøe, Codan

Nanna har stor erfaring i at fore-
bygge arbejdsskader og er kemi-
ingeniør i vores arbejdsskadesteam. 
Hun besøger årligt op mod  
70 danske virksomheder og ser  
mange forskellige niveauer af  
arbejdsforhold og forebyggelse. 

Nanna har opbygget en stor viden 
inden for mange brancher og  
tilbyder mange praktiske løsninger 
på udfordringerne.
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Sådan kommer I i gang
Kontakt jeres Codan assurandør 
eller forsikringsmægler, hvis I gerne 
vil sætte fokus på, at forbedre jeres 
arbejdsskademiljø sammen med os.

Samarbejdet er gratis, når I har arbejds-
skadeforsikring i Codan. 

“ Codan har auditeret et bredt udvalg af vores  
danske fabrikker med fokus på ulykkesrisici og er  
nu vores faste samarbejdspartner på området.  
 
Dette innovative samarbejde har til formål at  
optimere og udvikle den løbende forebyggende 
indsats så risici minimeres gennem professionel 
bevågenhed.” 
 
Karen Svarre Asmussen, Health and Safety Manager,  
Group Risk Management Danish Crown A/S.


