Fakta om
Tryg Tilbake – når din medarbeider har vært utsatt for en ulykke
En alvorlig ulykke kan ofte føre til at en medarbeider faller ut av arbeid. Er man borte fra jobben i mer enn et
halvt år, er det omtrent 50 prosent sannsynlighet for at man aldri kommer tilbake til arbeidslivet

Når uhellet er ute
En ansatt som kommer ut for en alvorlig ulykke
befinner seg plutselig i en ukjent og mange ganger
uoversiktlig situasjon. Fokus på arbeid kan komme i
bakgrunnen, og risiko for å ende opp som varig ufør
øker etter hvert som sykeforløpet trekker ut i tid.

sikre at medarbeideren får den hjelp og støtte som
er nødvendig for å sikre kontinuitet og fokus på
veien tilbake til arbeid. Det er viktig at din
medarbeider tar aktivt del i forløpet, og jo mer du
som arbeidsgiver kan støtte opp, jo bedre.

Tryg Tilbake - et tilbud om tverrfaglig innsats

Din medarbeider får en fast kontaktperson i Tryg
Tilbake som også vil ha kontakt med deg. Selve
forsikringssaken ivaretas av en av våre
skadebehandlere.

Som kunde i Tryg vil dine ansatte alltid være godt
ivaretatt av våre dyktige skadebehandlere når det
gjelder avtalte forsikringsordninger og oppgjør etter
skade. Som supplement til den ordinære skadebehandling, kan vi i utvalgte tilfeller tilby en særlig
fokusert og tverrfaglig innsats gjennom Tryg Tilbake.
Tiden, muligheter og motivasjon er avgjørende.
I Tryg Tilbake har vi fokus på å hjelpe din
medarbeider best og raskest mulig gjennom
sykeforløpet og tilbake til arbeidslivet. Vi er et
dedikert team av lege, sosionom, rådgiver og
fysioterapeut som arbeider tett sammen om nettopp
dette. I tillegg benytter vi oss av et bredt nettverk av
legespesialister, psykologer, fysikalske behandlere
m.m. når vi har behov for det.

Vårt tilbud om støtte og hjelp med Tryg Tilbake
koster ikke noe ekstra. Det er en del av vår service til
deg og dine medarbeidere.
Tryg Tilbake kan blant annet tilby:
•

•
•
•

En individuelt tilpasset handlingsplan
Den første tiden etter en skade er avgjørende, og jo
fortere en ulykke blir meldt til oss, jo hurtigere kan vi
hjelpe. Når en alvorlig ulykke meldes til Tryg, vil vi
typisk kontakte deg som arbeidsgiver. Du er selvsagt
velkommen til å ringe til oss hvis du har spørsmål
eller ønsker vår bistand.

•
•

•

Hjelp fra et tverrfaglig team av eksperter som
sammen sikrer at din medarbeider får et best
mulig forløp etter ulykken
En handlingsplan som er tilpasset den konkrete
situasjonen
Sosialfaglig rådgivning slik at din medarbeider får
oversikt over hvordan det offentlige kan hjelpe
Hjelp til å få overblikk over andre relevante
forsikringer
Målrettet behandling og hjelp til gjenopptrening
ut fra din medarbeiders behov
Råd og praktisk veiledning til deg som
arbeidsgiver om hva du kan gjøre for å hjelpe din
medarbeider tilbake på arbeidet
Løpende veiledning, oppfølging og coaching til
deg og din medarbeider

Sammen med din medarbeider og eventuelt fastlege
utarbeider vi en individuell handlingsplan som skal

Vil du vite mer om Tryg Tilbake, ring gjerne din kontaktperson i Tryg eller send epost til trygtilbake@tryg.no

