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Rehabiliteringsförsäkring – ComeBack
Tidiga arbetslivsinriktade insatser är avgörande för snabb återgång till arbetet. När dina medarbetare mår bra och är friska kan de vara med och bidra till att det går bra för företaget. Med rehabiliteringsförsäkringen ComeBack får du och dina chefer professionell hjälp att driva rehabiliteringsprocessen framåt om en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller har återkommande
korttidsfrånvaro.
Reagera och aktivera
Vid upprepad korttidsfrånvaro, vid risk för långtidssjukskrivning eller sjukskrivning under en längre tid skickar arbetsgivaren en skadeanmälan till Euro Accident. Anmälan ska vara
Euro Accident tillhanda senast den tjugonde sjukdagen.

kartläggning, planering, samordning, rådgivning, mål och
åtgärder samt uppföljning och slutrapport. Fokuset är framåtriktat och på att ta tillvara medarbetarens förmågor i nära
samspel med arbetsplatsen.

Genom att tidigt reagera och sätta in rätt arbetslivsinriktade
och aktiva åtgärder, oavsett orsak, växer inte små problem
till stora som kan bli kostsamma och svåra att komma till
rätta med ju längre tiden går.

Med egna psykolog- och rehabiliteringsresurser på Euro
Accident kan vi snabbt bedöma vilka insatser som är lämpliga och smidigt samordna med andra tjänster och försäkringar som finns hos oss. Målet är att det som mest ska ta
en vecka från anmälan tills den första insatsen är igång.

Snabb första insats

Med gott resultat

Försäkringen är anpassad till Försäkringskassans rehabiliteringskedja och innehåller den hjälp som en arbetsgivare
behöver för att kunna uppfylla sitt rehabiliteringsansvar.

Drygt 70 procent av de som har fått hjälp med rehabilitering
kan börja arbeta helt eller delvis igen inom en tolvmånadersperiod. I endast 3 procent av ärendena fortsätter den försäkrade sin sjukskrivning efter genomförd rehabiliteringsplan.

Efter anmälan till Euro Accident håller en professionell och
erfaren rehabiliteringskoordinator på Euro Accident aktivt i
hela processen. HR, chef och medarbetare får hjälp med
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Teckningsregler

Rehabiliteringsförsäkringen omfattar följande:

Rehabiliteringsförsäkringen tecknas av arbetsgivaren och
gäller samtliga anställda på företaget, förutsatt att den
anställde är fullt arbetsför vid teckningstillfället.

• Rehabiliteringskoordinator finns tillhands och driver
processen.
• Inledande bedömningssamtal för att utreda rehabiliteringsbehovet.
• Rehabiliteringsplan.
• Rådgivning av leg. psykolog, psykoterapeut (upp till 10
besök).
• Mindfulnessprogram.
• Behandling av fysioterapeut, naprapat, kiropraktor (upp till
10 besök).
• Hälsofrämjande insatser inom livsstil.
• Insatser från multiprofessionellt team (max 30 000 kr).
• Rådgivning och psykologiskt stöd till familj (1 besök).
• Yrkesvägledning med syfte att den försäkrade ska återgå i
något arbete hos nuvarande eller annan arbetsgivare
(max 5 timmar).
• Rådgivning gällande arbetsplatsanpassning, arbetsträning
och arbetsprövning enligt rehabiliteringsplan.
• Rådgivning till ansvarig chef vid behov då en arbetstagare
visar tecken på ohälsa.
• Dokumentation av hela rehabiliteringsprocessen.
• Hälso- och Arbetsmiljöscreening. För företag med minst
20 anställda ingår Hälso- och Arbetsmiljöscreening vid
ett tillfälle som kartlägger medarbetarnas hälsa, livsstil,
motivation och arbetsmiljö via en webbenkät. Resultatet
ger arbetsgivaren ett nuläge för att kunna arbeta strategiskt
med hälso- och arbetsmiljöarbetet och på det viset uppnå
positiva resultat.

Det här ingår i försäkringen
Försäkringen hjälper arbetsgivare med rehabilitering av medarbetare med lång eller upprepad frånvaro eller vid risk för
långtidssjukskrivning. Försäkringen ersätter skäliga kostnader för att utreda rehabiliteringsbehovet samt utgifter som
uppstår för åtgärder under rehabiliteringsfasen.
För företag med minst 20 anställda ingår även en
Hälso- och Arbetsmiljöscreening.

Ansvarstid
12 månader.

Försäkringsbelopp
Den högsta ersättningen är 75 000 kr/skadefall.
Försäkringen gäller utan självrisk.

Slutrapport
Rehabiliteringskoordinatorn avslutar varje ärende med
en slutrapport.

Villkor
Försäkringens förköpsinformation och fullständiga villkor
hittar du på euroaccident.se. Avsteg från dessa villkor kan
förekomma på avtalsnivå.

Tidiga insatser är avgörande! Därför är det viktigt att anmälan om att den
försäkrade är sjuk görs till Euro Accident senast dag 20 vid sjukskrivning.
Rehabiliteringsförsäkring
aktiveras
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Vid upprepad korttidsfrånvaro, vid risk för långtidssjukskrivning eller sjukskrivning under en längre
tid kan försäkringen aktiveras av arbetsgivaren.
En skadeanmälningsblankett skickas då in
till Euro Accident.

Rehabiliteringskartläggning startar
Rehabkoordinator kartlägger
individens rehabbehov, sätter
mål och gör rehabplan tillsammans med medarbetare och
chef.

Rehabiliteringsåtgärder
Rehabkoordinator samordnar och driver processen
tillsammans med medarbetare och chef.

Försäkringar plus hälsa för Hållbara Medarbetare
Euro Accidents idé är enkel: med rätt försäkringar och fokus på hälsa mår medarbetarna bra. När de mår bra, går
företaget bättre. Vi kallar vårt koncept för Hållbara Medarbetare – nyckeln till framgång för framtidens företag.

Slutrapport
Rehabkoordinator dokumenterar
rehabprocessen och skriver slutrapport.
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