En sund virksomhed
passer på sine medarbejdere

Det handler om sunde virksomheder
og raske medarbejdere

Man kan sige, at arbejdet med sundhed og forebyggelse hos Skandia er en måde at starte
en positiv kædereaktion af små forbedringer, der hele tiden bevæger virksomheden og
medarbejderne fremad mod en bedre hverdag. Derfor kalder vi vores sundhedsløsning for
Sund & Rask, for det er kort og godt det, den handler om.

Har din
virksomhed
ømme led?
Vi har udviklet en Sund & Raskmåling, der giver et analysebaseret udgangspunkt for at arbejde
med en sund strategi i din virksomhed. Målingen giver et indblik
i, hvor de største risikofaktorer er,
hvor virksomheden får mest for
pengene, og hvor Skandias indsatser kan skabe den største værdi
for virksomheden.

Sund & Rask-målingen
måler på parametrene:
Psykisk arbejdsmiljø
Mental sundhed inkl. stress
Ergonomisk arbejdsmiljø
Muskler og led
Livsstil
Produktivitet
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Fremtidigt udbytte
Fastholdelse af medarbejdere
Optimeret sygefravær
Mindre personaleomsætning*
Højere motivation og engagement
Nytænkning/innovation**
Kundetilfredshed og kundeloyalitet**
●
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●

Vi udarbejder på baggrund af resultaterne en sundhedsstatus, som danner
udgangspunktet for en dialog med dig
om prioritering af indsatser og derefter
udarbejdelsen af en handlingsplan.

Sammen tager
vi hånd om dine
medarbejdere
Efter besvarelsen af Sund & Raskmålingen får medarbejderne en
personlig sundhedsprofil. Hvis en
medarbejder er i stor risiko for
langvarigt sygefravær, får medarbejderen et tilbud om at blive
ringet op af Skandias helbredsvejledere, så de sammen – og helt
fortroligt – kan tale om, hvordan
medarbejderen får det bedre.

Nogle af de tidligere ordninger,
vi har haft, har været meget
reaktive – altså decideret skadesbehandling og den mere
traditionelle tilgang. Det, som
Skandia har med i pakken, er
også forebyggelsesdelen. Jeg
vil kalde det en helhedsløsning
og en meget holistisk tilgang.

Straksudbytte
Analyse og anbefalinger
Forslag til indsatser
Indsatskatalog med særlige samarbejdspartnere
Handlingsplan

Medarbejderne får mere
end en pensionsopsparing og en sundhedsforsikring. De får tryghed,
rådgivning og hjælp.

●
●
●

Bjørn Allentoft, Legal Director og
formand for AMU, Steen & Strøm.

* Kilde: Sundhed og trivsel på arbejdspladsen, Sundhedsstyrelsen, 2010
** Kilde: Meta-analysis (a “study of studies”) of 225 studies of well-being,
Sonja Lyubomirsky, Laura King and Ed Diener.

At tage sig af sundhed er for
mig at sikre, at mine medarbejdere har det godt. Vi
er ikke en stor organisation
med en kæmpe HR-ressource, og der har Skandia
været meget forstående for,
hvor vi er som virksomhed,
og hvordan indsatserne kan
tilpasses til os.
Julie Brun,
ejer og direktør, CP ApS.

Straksudbytte
Body Age: Hvor sund er jeg?
Personlig sundhedsprofil og anbefalinger
Tilbud og inspiration til et sundere liv
Digitale sundhedsprogrammer
Adgang til online eksperter: læge,
psykolog, kostvejleder og fysioterapeut
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Fremtidigt udbytte
Mindre sygdom
Mere overskud på arbejdet og i fritiden
Større arbejdsglæde
Højere trivsel
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En sund
virksomhed
betyder en sund
bundlinje

Med Sund & Rask tilbyder vi
●

●

●

●

●

En Sund & Rask-måling der afdækker
virksomhedens udfordringer, risiko og
behov inden for sundhed, trivsel og
arbejdsmiljø.
En årlig kortlægning af medarbejdernes sundhedstilstand, hvor vi præsenterer de områder, hvor I kan have gavn
af at iværksætte tiltag.
Rådgivning af Skandias helbredsvejledere ved risiko for langvarig sygdom.
At være sparringspartner på pensions-, sundheds- og trivselsområdet.
Adgang til udvalgte partnere, der
tilbyder målrettede indsatser, der kan
skabe positive resultater.

→ Skandia har givet mennesker tryghed i mere end 160 år. I dag tager vi ansvar for at udvikle pensions- og sundhedsløsninger, der ikke kun
handler om engang, når du ikke længere får løn, og økonomisk hjælp, hvis
du bliver syg eller kommer ud for en ulykke. Men også hjælper dig i livet
nu, og før skaden sker, både privat og i virksomheden.
Kort fortalt har vi fokus på at skabe den bedste arbejdsplads og forbedre
din virksomheds resultater ved at rådgive om sundhed, trivsel og arbejdsmiljø, og om hvor du får mest for pengene ud fra virksomhedens behov
og indsatser. Vi har brugt vores erfaring til at udvikle effektive metoder og
værktøjer til forebyggelse og at hjælpe langtidssyge både under sygdommen og med at komme hurtigere tilbage til livet og arbejdspladsen.

Vil du vide mere?
7012 1213 – alle hverdage 8.30-16

→ eller læs mere om Sund & Rask på skandia.dk/sundvirksomhed.
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